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Interimistiskt förbud mot att beträda område på
fastigheten Dragesholm 1:6 i Svalövs kommun
LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Med stöd av 7 kapitlet 24§ Miljöbalken (1998-808) meddelar Länsstyrelsen förbud
mot att utan Länsstyrelsens tillstånd beträda det område som avgränsats på bifogad
kartbilaga 1 årligen under perioden 1 mars – 31 juli. Området omfattar fastigheten
Svalöv, Dragesholm 1:6 inom naturreservatet Klöva hallar i Klippan, Svalöv och
Åstorps kommuner.
Förbudet gäller omedelbart även om beslutet överklagas, dock längst till och med
den 13 mars 2023.
FÖRBUD
Det är förbjudet att under tiden 1 mars – 31 juli beträda och vistas inom det område
som framgår av kartbilaga 1.
Undantag
Förbudet gäller inte naturreservatets förvaltare vid tjänsteutövning eller för
personer i samband med ringmärkning av berörd fågelart. Ringmärkning ska ske
efter skriftlig överenskommelse med naturreservatets förvaltare.
BAKGRUND OCH SYFTE
Naturreservatet Klöva hallar bildades genom Länsstyrelsens beslut den 28 juni 2012.
I reservatsbeslutet, kartbilaga 2, finns det angivit var det är tillåtet att klättra eller
fira sig nedför bergvägg/klippblock. Totalt är det tre områden inom naturreservatet
som är upplåtna för detta och Soffebacken är ett av dem. I skötselplanen för
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naturreservatet framförs att området, framförallt Soffebacken, är en lämplig
häckningslokal för en störningskänslig fågelart som omfattas av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda
fåglar. Vidare står det att naturreservatets förvaltare årligen ska utföra en
övergripande inventering inför häckningssäsongen för att konstatera eventuell
förekomst av arten och att klättring ska stoppas på utpekade områden under
häckningsperioden om häckning påbörjas. Arten har häckat på Soffebacken på 1960talet men därefter har det inte rapporterats någon förekomst.
I samband med reservatsförvaltarens årliga inventering har ett par av fåglarna
noterats sedan 2018. Första året misstänktes ingen häckning men år 2019 bedömdes
det som högst troligt att paret häckade på en klippa intill Soffebacken som inte är
upplåten för klättring. I år har ett par återigen setts och dessa sitter framförallt på en
klippavsats på Soffebacken vilket sammanfaller med en klätterled (där det finns
bultar). Ytterligare bultförsedda klätterleder finns i omedelbar närhet av den troliga
häckningsavsatsen.
Förutsättningarna för en nyetablering och häckning på Soffebacken bedöms vara god
under förutsättning att området kan vara ostört från mänskliga aktiviteter under den
mest störningskänsliga perioden 1 mars – 30 juli.
Den nu valda häckningsplatsen på Soffebacken är extra utsatt för störning eftersom
det är tillåtet med klättring och nedfirning på just den klippavsatsen och att det uppe
på platån i anslutning till branten finns en eldstad och utsiktspunkt där besökare
gärna uppehåller sig och det är inte ovanligt att det även förekommer tältning på
platån. Även nedanför klippbranten, i dalgången, förekommer det att besökare rör
sig. Sammantaget bedöms dessa olika störningsmoment riskera att spoliera
häckningsframgången då fåglarna ogärna väljer platser för häckning om störningen är
alltför stor.
Syfte
Syftet med beträdnadsförbudet är att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för arten
och dess häckningsplats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar.
Syftet uppnås bland annat genom att skapa en ostörd miljö för arten under den
störningskänsliga häckningsperioden.
SKÄL FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT
I området finns lämpliga häckningsplatser för art som berörs av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda
fåglar. Mot bakgrund av att det förekommer störningar som kan påverka fåglarnas
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häckningsframgång i området är det nödvändigt att genom beträdnadsförbud skapa
ostördhet för dessa fåglar under häckningsperioden. Häckningsplatsen för arten är
nu på Soffebacken som enligt naturreservatets ordningsföreskrift är upplåten för
klättring och nedfirning. Rekommendationen från naturreservatets skötselplan är att
klättring och nedfirning ska stoppas om en häckning konstateras men eftersom
störningen även kommer från andra aktiviteter ovanför och nedanför klippan så
behöver ett större område fredas från besökare.
Länsstyrelsen anser därför att det i dagsläget är nödvändigt med ett
beträdnadsförbud under perioden 1 mars – 30 juli. Vidare anser Länsstyrelsen att
även om det införs ett beträdnadsförbud vid Soffebacken finns det goda möjligheter
för de olika besöksgrupperna att besöka och uppleva naturreservatet.
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan.
OMRÅDESBESKRIVNING
Området utgörs av en brant klippa som kallas för Soffebacken, där det finns flera
bultförsedda klätterleder, samt angränsande områden både uppe på platån och
nedanför klippavsatsen i dalgången. Området på platån utgörs av gles bokskog. Inom
detta område är det tillåtet att elda och är angivit som en utsiktsplats i
reservatsbeslutet. Området närmast under klippväggen utgörs av en rasbrant med
ett stenfält som planar ut och övergår i lövsumpskog och svämlövskog på båda
sidorna av Klövabäcken. En omarkerad stig löper längs Klövbäckens norra strand
vilken också ingår i området för beträdnadsförbudet.
UPPLYSNINGAR
Detta beslut kan överklagas till regeringen, miljödepartementet, se Bilaga 2.
Detta beslut har fattats av miljödirektör Annelie Johansson. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även naturvårdsdirektör Cecilia Backe, byrådirektör
Christer Persson, naturvårdshandläggare Lisbet Neil Stephens, nationalparkschef
Jesper Witzell, länsassessor Caroline Tornhill och naturvårdshandläggare Gunilla
Davidsson Lundh (föredragande) deltagit
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Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför inga namnunderskrifter.
Annelie Johansson
Gunilla Davidsson Lundh

BILAGOR
1. Beslutskarta
2. Hur man överklagar
3. Sändlista

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

Kartbilaga till beslut om beträdnadsförbud inom naturreservatet Klöva hallar

BILAGA 1
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Teckenförklaring

Gräns för beträdnadsförbud 1/3 - 31/7
Klippor upplåtna för klättring
enligt reservatsbeslutet
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HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du skriva till Regeringen,
Miljödepartementet. Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen i Skåne län,
Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ.
Tid för överklagande
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den dag månad år.
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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