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Förslag till bildande av naturreservatet Dalby
Norreskog i Lunds kommun
(3 bilagor)
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter, syfte samt skötselplan
för naturreservatet Dalby Norreskog i Lunds kommun. Naturreservatet berör del av
fastigheten Dalby 60:1. Alla remisshandlingar finns på länsstyrelsens hemsida under
rubriken Förslag på följande adress:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat
Innan beslut om bildande eller ändring 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.
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 1 april 2019 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.
Yttranden skickas till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne,
Miljöavdelningen, 205 15 Malmö. Vänligen uppge remissens diarienummer,
511-6663-2018, för att underlätta hanteringen.
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För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Konsekvensutredning enligt 4 § Förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, av förslag till beslut
för naturreservatet Dalby Norreskog i Lunds kommun.
Bakgrund

Länsstyrelsen avser att fatta ett nytt beslut för bildande av naturreservatet Dalby
Norreskog i Lunds kommun. Enligt 4 § i ovan angivna förordning ska Länsstyrelsen
göra en konsekvensutredning av de föreslagna ordningsföreskrifterna. Länsstyrelsen
har gjort en sådan utredning av ordningsföreskrifterna, vilka har karaktären av
normföreskrifter, d v s de riktar sig till allmänheten.
Konsekvensutredning

Syftet med föreskrifterna
Ordningsföreskrifterna innebär vissa vistelsebestämmelser för allmänheten i
området. Syftet är att trygga ändamålet med naturreservatet 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.
Genom reservatsbeslutet begränsas t ex möjligheten att elda, cykla och rida i
området då detta enbart är tillåtet på anvisade ställen.
Effekter
Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara begränsad. De föreslagna
ordningsföreskrifterna innebär inte att möjligheterna att utnyttja området, i enlighet
med vad som annars gäller enligt allemansrätten, påtagligt försvåras.
Kostnader
De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några tillkommande kostnader av
betydelse för vare sig allmänheten, markägaren eller kommunen. Kostnaden för
skyltning, utmärkning och naturvårdande skötsel finansieras av Länsstyrelsen genom
Naturvårdsverket
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