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Bildande av naturreservatet Klintabäcken i Kristianstads 
kommun 
 
Länsstyrelsens beslut 

 
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område 
som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat. 
 
Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 
 
För att trygga syftet med naturreservatet skall de föreskrifter gälla, som anges 
nedan med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. 
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Uppgifter om naturreservatet 

 

 

Namn Klintabäcken 

Kommun Kristianstad 

Natura 2000 ID SE0420203 och SE0420310 

Socknar Västra Vram 

DOS id 1013457 

Gränser Området är markerat med punktstreckad linje på bifogad karta 

(bilaga 1) 

Fastigheter Västra Vram 10:27  

Markägare Naturvårdsverket  

Läge Området är beläget ca 1,5 km söder om Västra Vrams kyrka. 

Kartblad  Topografiska kartan:    

 Ekonomiska kartan:    03D0g och 02D9g  

Centralpunkt X: 1384524 / Y: 6200245 (RT90 2,5 gon V) 

Naturgeografisk region  8, Nordöstraskånes barrskogslandskap  

Servitut och nytjanderätter Se bilaga 2 

Areal Totalt ca 37 ha 

Förvaltare Länsstyrelsen i Skåne län 

_________________________ 
Syftet med naturreservatet 

Syftet med reservatet är att: 
- bevara och utveckla områdets höga biologiska mångfald, såsom den rika 

epifytiska lav- och mossfloran knuten till gamla träd, den rika 
svampfloran, sällsynta mollusker och insekter, 

- bibehålla, utveckla och återskapa en gammal, naturskogslik ädellövskog,  
- bibehålla och utveckla områdets lövsumpskogar,  
- bibehålla och utveckla naturvärden i vattendraget Klintabäcken 
- bidra till att i den kontinentala regionen upprätthålla och utveckla gynnsam 

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

- skydda och vårda förekommande kulturhistoriska lämningar som 
exempelvis fornminnen, 

- tillgodose allmänhetens behov av rekreation och friluftsliv. 
Syftet uppnås genom att området lämnas fritt från ekonomiskt skogsbruk och 
därigenom skapas en naturlig intern dynamik. Ingen lövved får bortforslas från 
naturreservatet. Klintabäcken ska behålla sin slutna karaktär, där ska finnas rikligt 
med gamla träd och död ved. För området främmande eller invasiva arter ska 
bekämpas. Bäckens hydrologi bevaras. Ny kunskap om hotade och 
hänsynskrävande arter beaktas i den löpande skötseln av reservatet. 
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Beskrivning av området 

 
Geografi och geologi 
Reservatet Klintabäcken är beläget på Linderödsåsens nordsluttning, ca 1,5 
kilometer söder om Västra Vram, Kristianstads kommun. Berggrunden består till 
största delen av ögonförande och grovkornig granit (Karlshamnsgranit). Jordarten 
utgörs av lerfri morän. Trots den relativt sura berggrunden har pH i förnan 
uppmätts till ett relativt högt värde, 5,9-6,9.  
 
Området är kuperat, med stora block och en bäckravin som ger området ett unikt 
naturvärde och särskild prägel. Vegetationen är typisk för lövskogsregionen och 
domineras av bokskog av örttyp med bl.a. mycket gulplister och skogsbingel i 
fältskiktet samt av blandädellövskog med bok, lönn och lind. Här finns även några 
sumpskogar i form av klibbal- och askskogar samt några partier med avenbok. En 
stor del av skogen är påverkad av källflöden med ett högt pH värde och rörligt 
kalkförande markvatten. Från sydväst till nordöst rinner själva Klintabäcken. 
 
I reservatets område har hydrologin i bäcken inte påverkats under de senaste 
seklen. Under 1950-talet byggdes en damm nerströms vattendraget strax norr om 
reservatet. Dammen har gynnat sumpskogarna som har växt sedan den byggdes 
och fungerar som reservoar för torrare perioder under sommaren. Dammen utgör 
ett vandringshinder för fiskar och andra limniska organismer. För att gynna 
liminska värden i Klintabäcken bör möjligheten till ett omlöp undersökas.    
 
 
Biologiska naturvärden 
Klintabäckens naturreservat är en mycket värdefull skogsmiljö med lång 
trädkontinuitet. Naturreservatet ligger i en värdetrakt för ädellövskog 
(Linderödsåsens nordsluttning) och ingår i det nationella och regionala 
strategiarbetet för skydd av värdefull skog. Reservatet Klintabäcken hyser en 
mycket hög biologisk mångfald, speciellt vad gäller lavar, för vilka den räknas 
som den artrikaste lokalen på Linderödsåsen med 10 rödlistade påträffade arter. 
Området har också en mycket värdefull svampflora (både marksvampar och 
vedsvampar) med mer än 12 rödlistade arter, samt 4 arter rödlistade mollusker.  
En stor del av artrikedomen är knuten till marken med dess många källflöden, 
höga pH-värde och höga näringsrikedom. Dessutom bidrar källflödena och 
bäckfårorna till en hög luftfuktighet vilket gett upphov till den intressanta 
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lavfloran. Totalt är 30 rödlistade arter (Artlistan 2010) noterade i Klintabäcken, de 
flesta knutna till skogsmiljöer.  
Vattendraget är obetydlig påverkad av försurning och föroreningar. Den rena 
vattenkvaliteten syns genom förekomst av de ovanliga bäcksländorna Capnia 
bifrons och Capnopsis schilleri. I bäcken finns det öring och elritsa, vilket ger en 
måttlig status vad det gäller fiskfaunan. Det finns ett fynd av flodpärlmussla, och 
det är troligt att arten finns i området.   
 
 
 
Historik 
Området runt Klintabäcken har nyttjats av människor åtminstone sedan järnåldern. 
Rester av fast fornlämningar från järnåldern kan idag hittas i de centrala partierna 
av reservatet. Trots den långa dokumenterade påverkan har dock stora delar av 
området förmodligen varit kontinuerligt skogsklätt, åtminstone i de 
svårtillgängliga blockiga partierna. Först i form av en blandad ädellövskog med 
förekomst av ek, lind och lönn, senare alltmer bokdominerat då boken anlände till 
området för ca 3 000 år sedan.  
 
Så långt tillbaka som kartmaterialet sträcker sig kan man se att området har lång 
skogskontinuitet. Redan på en karta från 1740 beskrivs området som ”bökeskog”, 
alltså bokskog använd som utmark för betande boskap. I södra delen av skogen, 
öster om ån förekommer på denna karta några sanka gräshålor, vilka beskrivs som 
”obeväxta” och att ”vissa höstas beständigt”, alltså att de slagits för höskörd. 
 
På den ekonomiska kartan från 1927 är området skogbeväxt. Några mindre inslag 
av mossar och kärr finns i sydost. Skogen består av ädellövskog med ett mindre 
inslag av gran i sydväst. I mitten av 1900-talet dominerade ädellövskogar 
reservatet och de omgivande markerna. Dessutom fanns en slåtteräng vid den 
nordöstra delen av ån. Denna äng planterades på 60-talet med gran vilken senare 
blåste ner i stormen ”Gudrun” år 2005. 
 
Området väster om Klintabäcken köptes in av staten 1995. Sedan dess har inga 
aktiva skogsåtgärder utförts i denna del. Området öster om bäcken köptes in 2001. 
I den södra delen av detta område finns en granplantering (2 ha) som anlagts i 
slutet av 1950-talet. Hela området öster om bäcken sköttes som produktionsskog 
fram till 2001. 
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Allmänheten och friluftsliv 
Området är väl utnyttjat för rekreation och friluftslivet. Lokalbefolkningen 
utnyttjar området som utflyktsmål. Många föreningar såsom Scouterna, 
motionsföreningen FK Åsen, brukshundsklubbar, osv använder också flitigt 
området. Den rika marksvampfloran har medfört att området varit föremål för 
åtskilliga svampexkursioner på senare år.  
 
 
Skälen för beslutet 

Naturreservatet omfattar två Natura 2000-områden enligt habitatdirektivet SCI 
(SE0420203- Klintabäcken och SE0420310- Vrams ån). Bäcken är utpekad som 
nationellt särskilt värdefullt vatten (Vramsån) ur naturvårdssynpunkt och även 
beslutad som sådant av Naturvårdsverket. Klintabäcken är ett övrigt vatten med 
EU-kod SE61987481384436 som förs till Vramsåns huvudfåra (SE620722-
137672). Reservatet omfattas vidare av riksintresse för naturvård (N61), är av 
riksintresse för friluftsliv (L54) samt ingår i Programmet för tätortsnära natur 
planeringsunderlag (område 25) som en del i området Stackedala, i länets 
Naturvårdsprogram, och i kommunens Naturvårdsprogram. Den är med i 
värdetrakten Linderödsåsens nordsluttning (trakt 12) i den skånska strategin för 
formellt skydd av skog, delvis utpekad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. I 
området finns röd ögonknäppare (Denticollis rubens) som ingår i 
åtgärdsprogram för bevarande av sex hotade bokskogsarter. Området ingår i 
UNESCO godkända Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike, Området 
innehåller flera fasta fornlämningar. Reservatsområdet bidrar till de nationella 
miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt växt- och djur liv och Levande 
sjöar och vattendrag. 
 
Klintabäckens ädellöv- och sumpskogar hyser en hög biologisk mångfald med 
mycket stora botaniska, zoologiska och limniska värden. Särskilt rikt är området 
på kryptogamer som svampar och lavar men också mollusker, varav 32 arter av de 
olika grupperna är upptagna på den nationella rödlistan (Rödlistan 2010). En stor 
del av de hotade arterna är knutna till marken med dess många källflöden, höga 
pH-värde och höga näringsrikedom. Dessutom har källflödena och bäckfårorna, i 
kombination med trädskiktet och topografin, gett upphov till en hög luftfuktighet 
och ett jämnt lokalklimat vilket bl.a. gynnar den skyddsvärda lavfloran. Vidare 
bidrar ett skydd av Klintabäcken till bevarandet av en mycket värdefull 
ädellövskogstrakt på Linderödsåsens nordostsluttning. Bäcken Klintabäcken som 
är ett biflöde till Vramsån har en värdefull bottenfauna.  
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Lokalen har ett kulturhistorisk värde, flera fornlämningar finns spridda i området. 
 
Den storblockiga bäckravinen, de kuperade bokskogarna, och allmänt estetiskt 
värdefulla skogar gör området till ett viktigt utflyktsmål både för motionerande 
som för övriga rekreationsbesökare. Området är tillgängligt med bil men allmänna 
kommunikationer (buss) är också ett alternativ. Området har stor betydelse för 
friluftslivet. 
 
Av ovan redovisade skäl och med syfte att långsiktigt bevara och utveckla 
biologisk mångfald, att vårda, återställa och bevara värdefulla naturmiljöer för 
skyddsvärda arter, att ta tillvara på rekreation och friluftsliv och att bevara 
värdefulla kulturmiljöer bör det angivna området avsättas som naturreservat enligt 
miljöbalken. 
 
 
Intresseprövning  
Länsstyrelsen har beaktat inkomna yttranden och synpunkter 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 bilda ett naturreservat i området, att besluta om föreskrifter 
för att skydda området samt fastställa en skötselplan.  
 
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenresurser samt med Kristianstads kommuns översiktsplan.  
 
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. uppföra byggnad eller annan anläggning, 

 
2. bedriva täktverksamhet i någon form, 
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3. vidta åtgärder som förändrar områdets topografi, hydrologi och 
ytförhållanden eller landskapets allmänna karaktär, såsom att borra, 
spränga, gräva, schakta, fylla ut eller dika, 

 
4. anordna upplag,  
 
5. avverka levande eller döda träd och buskar och/eller bortföra ved, 
 
6. så eller plantera träd och buskar,  

 
7. tillföra kemiska bekämpningsmedel eller växtnäringsämnen, 
 
8. utfodra vilt, 
 
9. dra fram mark- eller luftledning, 

 
10. anlägga vägar och stigar, 

 
 
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan 
sakägares skyldighet att tåla visst intrång. 

 
För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas markägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom 
reservatet: 
 

1. skötsel av mark innefattande restaureringsåtgärder i skogen,  
 
2. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens 

tillgänglighet, 
 

3. uppföljning av områdets skötsel, miljöövervakning och Natura 2000,  
 

4. utmärkning av, skyltning till och upplysning om reservatet. 
 
 
 

 

 



BESLUT 8(12)

2010-08-13 511-79751-09
 

 

1290-237
 

 

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. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 
döda stående eller liggande träd och buskar,  

2. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller 
stenmurar, 

3. elda annat än på särskilt anvisade platser i bilaga 3 och endast med 
medhavd ved, 

4. använda engångsgrill, 

5. cykla eller rida annat än på anvisade stigar i bilaga 3, 

6. framföra motordrivet fordon, 

7. avsiktligt störa det vilda djurlivet, 

8. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet 
främmande föremål, t ex jaktorn, 

9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning, 

10. inplantera för området främmande växt- eller djurarter, både i land som i 
vattnet, 

11. bedriva lägerverksamhet. 
 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:  

12. fånga eller samla in djur eller vedlevande svampar, eller på annat sätt 
skada deras habitat eller påverka deras populationsutveckling.  

 
Undantag från samtliga föreskrifter under A och C 
 
Föreskrifterna under A och C skall inte utgöra hinder för att:  

 

 



BESLUT 9(12)

2010-08-13 511-79751-09
 

 

1290-237
 

 

 åtgärder i samband med förvaltarens restaurering eller naturvårdsskötsel 
enligt skötselplanen, underhåll och drift av anläggningar och anordningar 
för information, allmänhetens tillgänglighet eller tillsynsuppdrag, 

 åtgärder i samband med underhåll och drift av befintliga nyttjanderätter, 

 åtgärder för att bekämpa invasiva/främmande arter. 

Föreskrifterna C9 och C11 gäller inte vid arrangemang som utförs i samråd med 
förvaltaren. Anbringade anordningar ska avlägsnas när de inte längre används. 

Föreskriften C6 och C7 gäller inte för innehavare av jakträtten inom reservatet vid 
jakt och fångst av vilt i enlighet med jaktlagsstiftningens bestämmelser samt vid 
uttransport av fällt vilt. 

Föreskrift C6 gäller inte vid större friluftsarrangemang efter samråd med 
förvaltaren. 

För föreskriften C12 gäller vidare att vid tillstånd ska uppgifterna om fynden 
rapporteras till Länsstyrelsen och Artportalen. 
 
Föreskrifterna gäller ej tjänstemän från Länsstyrelsen i samband med tillsyns- och 
förvaltningsuppdrag. 

 
Länsstyrelsen erinrar om att det enligt 7 kap 7 § miljöbalken kan meddelas 
dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl. 

___________________________ 
 
 
Upplysningar 

 
Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifterna under C gäller oberoende av om 
beslutet överklagas samt att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än 
reservatsföreskrifterna gäller 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 andra växt- 
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och djurarter är fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och 
artskyddsförordningen, 

 7 kap miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av 
biotopskydd (11 §) eller strandskydd (16 §), 

 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, 
 lag (1988:950) om kulturminnen m m. Det är förbjudet att rubba, ta bort, 

gräva ut, täcka över eller skada fast fornlämningar, 
 5 kap 3 § miljöbalken om miljökvalitetsnormer och 

miljökvalitetsförvaltning. 
 
Ärendets handläggning 

 
Länsstyrelsen i Skåne län uppmärksammade området och mark har köpts in vid 
två olika tillfäller med syfte att ge området ett långsiktigt skydd. 
 
Områdets höga naturvärden uppmärksammades år 2004 i samband med att det 
pekades ut att ingå i nätverket Natura 2000 inom ramen för rådets direktiv 
92/43EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
(habitatdirektivet, SE0420203 och SE0420310). I dessa områden finns 
naturtyperna: Ädellövskogar i branter1 (9180), Näringsfatting bokskog (9110), 
Näringsrik bokskog (9130), Svämlövskog1 (91E0), samt Vattendrag med 
flytbladsvegetation eller vattenlevande mossor (3260). 
 
Kända sakägare och berörda myndigheter har förelagts att inkomma med 
synpunkter på förslaget till föreskrifter och skötselplan under perioden 7 maj till 
11 juni 2010. Samtliga svarare har tillstyrkt förslaget om ett naturreservat. Flera 
av de inkomna synpunkterna berör hydrologin och C-föreskrifter. Mer detaljerad 
redovisning av synpunkter och Länsstyrelsen bemötande redovisas i bilaga 4.  
 
Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i 
enlighet med 4§ Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning. Länsstyrelsen gör bedömningen att ”påverkan på allmänhetens 
friluftsliv bedöms vara mycket begränsad. Ordningsföreskrifterna innebär att 

 
1 prioriterad naturtyp enligt Natura 2000 
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Bilagor 

  
1. Karta med naturreservatets avgränsning och andra bestämmelser 
2. Förteckning över fastigheter- Nyttjanderätter 
3. Karta med anordningar (stigar, parkeringar, anvisade platser eldning, 

ridning och cykling, mm) 
4. Remissammanställning med kommentar – naturreservatet Klintabäcken 
5. Hur man överklagar 
6. Sändlistan  



Tillhör Länsstyrelsens beslut 2010-08-13
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Utdrag ur Fastighetskartan 2003

Reservatsgränser och 
andra bestämmelser

Skala 1:10000

Naturreservatet Klintabäcken 
Kristianstads kommun
Skåne län

Fastighetsgränser

Gräns för naturreservat

Natura 2000 - habitat (SCI)

Dnr 511-79751-09, 1290-237

Bilaga  1



Bilaga 2 
 

Utdrag ur fastighetsregistret 

VISA F=KRISTIANSTAD <VÄSTRA VRAM> 10:27 S=1- 

1        GODKÄND FR 2002-02-11         AKTUALITETSDATUM IR 2010-06-22           
 3 FÖRS   VÄSTRA OCH ÖSTRA VRAM                                                  
          SOCKEN: VÄSTRA VRAM                                                    
 5 URSPR  KRISTIANSTAD VÄSTRA VRAM 10:4                                          
 8 AREAL  OMR   SUMMA  HA     LAND  HA   VATTEN  HA                              
          TOT     37,5790      37,5790                                           
          AREALUPPGIFT OSÄKER                                                    
 9 KOORD  OMR   KOORDINATSYSTEM  N-KOORD  E-KOORD  PT  KARTA                     
            1   G (SWE99 13 30)  6199535   178524  C   KRSTD                     
                R (SWE99 TM)     6197453   434765      619_43                    
       OMRÅDE REGISTRERAT I LOKALT SYSTEM REDOVISAS ÄVEN I RIKETS (R) SYSTEM     
15 ÅTGÄRD FASTIGHETSRÄTTSLIGA           DATUM      AKTBETECKNING                 
          AVSTYCKNING                   1996-10-29 1180-2219                     
          FASTIGHETSREGLERING           2002-02-11 1290K-562                     
17 RÄTTIGHETER   SE ÄVEN RÄTTIGHETSREDOVISNINGSSYSTEMET                          
   TILLK GM OFFICIELL ÅTG                          RÄTTIGHET                     
   SERV FÖRMÅN   VÄG I KRISTIANSTAD VÄSTRA VRAM    1180-2219.1                   
                 10:31                                                           
   SERV LAST     VÄNDPLATS FÖR KRISTIANSTAD        1180-2219.2                   
                 VÄSTRA VRAM 10:31                                               
   TILLK GM UPPL ENL JB,SE ÄVEN S=24                                             
                                                                                 
   SERV LAST     REDOVISAS ÄVEN UNDER INTECKNING MM                              
                 KRAFTLEDNING FÖR OLOFSTRÖM        11-IM1-70/2168.1              
                 HALLANDSBODA 1:82,OLOFSTRÖM                                     
                 HÄRNÄS 1:94                                                     
   SERV LAST     REDOVISAS ÄVEN UNDER INTECKNING MM                              
                 KRAFTLEDNING FÖR OLOFSTRÖM        11-IM1-71/881.1               
                 HALLANDSBODA 1:82,OLOFSTRÖM                                     
                 HÄRNÄS 1:94                                                     
                 KRAFTLEDNING FÖR OLOFSTRÖM        11-IM1-77/4241.1              
                 HALLANDSBODA 1:82,OLOFSTRÖM                                     
                 HÄRNÄS 1:94                                                     
18 PLANER OCH BESTÄMMELSER              DATUM      AKT/FORNID        NVR-ID      
          NATURA 2000-OMRÅDE                       1290K-P06/68                  
            VRAMSÅN                                12NE SE0420310                
            OMRÅDET REDOVISAS INTE I REGISTERKARTAN                              
          NATURA 2000-OMRÅDE            2003-04-00 1290K-P06/41                  
            KLINTABÄCKEN                           12NE SE0420203                
            OMRÅDET REDOVISAS INTE I REGISTERKARTAN                              
19 TAXERV UPPGIFTSÅR:  2009                                                      
                       S:A                 BYGGNV                  TYP:199       
21 LAGFART                                                     INSKR.DAG  AKTNR                             
          202100-1975 STATEN NATURVÅRDSVERKET                  1998-09-09 7284   
          106 48 STOCKHOLM                                                       
          FÅNG:KÖP 1995-12-03,1.150.000 SEK AVSER HELA FAST                      
24 INTECKNINGAR MM                                             INSKR.DAG  AKTNR  
          S:A SÖKTA INT (    ST) SEK              0                              
       01 NYTTJANDERÄTT TELE                                   1946-02-13 282    
       02 NYTTJANDERÄTT STENTÄKT                               1954-04-28 652    
       03 NYTTJANDERÄTT TELE                                   1962-08-08 1740   
       04 SERVITUT KRAFTLEDNING                                1970-05-27 2168   
          REDOVISAS ÄVEN UNDER RÄTTIGHETER S=17                                  
       05 SERVITUT KRAFTLEDNING                                1971-02-17 881    
          REDOVISAS ÄVEN UNDER RÄTTIGHETER S=17                                  
       06 SERVITUT KRAFTLEDNING                                1977-06-08 4241   
          REDOVISAS ÄVEN UNDER RÄTTIGHETER S=17                                  
          S:A SÖKTA INT (    ST) SEK              0                              
                                                                                 
26 ÄLDRE FÖRHÅLLANDEN:I70/5383,I77/6907,I77/6908,I77/6909,I96/18448,I70/5381,    
          I85/5191,I97/14416,I70/5382,I85/5192,I97/14417,I75/8732,I85/5193,      
          I97/14418,I77/4409,I85/5194,I97/14419,L75/2932,L75/2932A,L75/2932B     

   ** VISS INFORMATION UTGÖR TILLÄGGSINFORMATION - SE TVIS  
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Sammanställning av remissyttranden samt Länsstyrelsens 

bemötande 

 
SGU: har inte något att erinra. Påpekar att referenser till SGUs berggrunds-och 
jordartskartor bör föras in i litteraturlistan.  
Bemötande: uppgiften finns nu i litteraturlistan. 

 
Skogsstyrelsen: är positiva till inrättande av naturreservatet. De påpekar skrivfel 
angående hydrologin. Föreslår att under ”Skälen för beslutet” kompletteras med 
”…bevara och utveckla biologisk mångfald, …”. 
Bemötande: felet har åtgärdats.  

 
Entomologiska sällskapet i Lund: Påpekar skrivfel i syftet av naturreservatet 
angående hydrologin. Upplyser om insekter som bör läggas till artlistan och om 
viktiga kärlväxter för rödlistade insektsarter. Eftersom mycket av den befintlig 
artkunskapen kommer från amatörentomologer är det inte lämpligt att i 
föreskriften ha ett förbud mot insamling av insekter inom naturreservatet. Påpekar 
om vikten av att göra inventeringar både innan och efter restaureringsåtgärder.  I 
skötselplanen bör detaljeras vidare hur stora och på vilket sätt 
restaureringsluckorna ska göras.  
Bemötande: föreskriften är ändrad. Det krävs tillstånd att samla insekter och 

rapportering ska ske både till Länsstyrelsen och Artportalen. Länsstyrelsen 

instämmer med att det finns behov av insektsinventeringar i området även i 

samband med restaureringsåtgärder. Artlistan har uppdaterats och ytterligare 

detaljer om luckornas storlek har specificerats i skötselplanen. 

 
Lennart Bjärlestam: Synpunkter angående dammen som ligger norr om 
reservatet. Dammen har många positiva effekter för biologisk mångfald i området 
och reglerar vattnet nerström som annars skulle torkas ut på sommaren. Han anser 
att dammen ska bevaras men ställer sig positiv till ett omlöp för att gynna 
spridning av limniska organismer. Han vill diskutera möjligheten av ersättning för 
hans skog som är inom N2000 området Vramsån. 
Bemötande: både dammen och skogen ligger utanför reservatsområdet. 

Reservatsföreskrifterna och skötselplanen gäller endast inom naturreservatet. 
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Länsstyrelsen undersöker möjligheten att göra ett omlöp. Se även kommentar 

under Länsstyrelsen vetten- och fiskevårdsenhet. 

 
LRFs kommungrupp i Kristianstad: vill ha förtydliganden om vad som 
kommer att hända med dammen norr om reservatet. Är positiva till att jakt tillåts, 
samt att utfodring av vilt förbjuds. Anser att fiske bör regleras. Kräver att förlorad 
skog ersätts fullt ut. 
Bemötande: Naturreservatet innefattar endast statligt ägd mark. Naturreservates 

bestämmelser och skötselplanen gäller endast inom naturreservatet och bedöms 

inte har påverkan utanför detta område. Staten kommer att upplåta fiskerätten. 

 
Kristianstads kommun: ställer sig positiv till bildande av reservatet. 
Skötselplanen bör innefatta mer limniska värden och fördjupande beskrivningar 
om vattenmiljön. Påpekar att naturtyperna från N-2000 s bevarandeplaner saknas. 
Ett särskilt skötselområde till bäcken behövs. Påpekar påverkan av dammen 
nedströms för reservatsområdet. För att bevara/förstärka de biologiska värdena är 
det viktigt att undanröja det befintliga vandringshindret.  
Bemötande: kommentarerna är inarbetade, se även bemötanden ovan. 

 
Tollarps scoutkår: önskar mer detaljerad karta för anordningar och att 
grillplatsen rustas upp.  
Bemötande: kartan har förbättrats och underhåll av grillplatsen föreslås.  

 
Trafikverket: inga synpunkter. 
 
TeliaSonera Skanova Access AB:  har inget att erinra. 
 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet: upplyser att fornlämningar är skyddade enligt 
lag om kulturminnen mm. Önska att i god tid innan åtgärder i närheten av 
fornminnena sker ett samråd med kulturmiljöenheten.  
Bemötande: kommentarerna är inarbetade. 

 
Länsstyrelsens miljö- och vattenstrategiska enhet: anser att det är bra att 
området skyddas. De har bl a synpunkter på beskrivningar av vattenmiljöer och 
limniska värden. Vattendraget borde vara ett eget planeringsområde med 
tillhörande beskrivningar och bevarandemål. De understryker behovet av 
undersökningar av limniska värden. De föreslår en undersökning om ett omlöp till 
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dammen kan anläggas. Upplyser om ett gammalt fynd av skal av flodpärlmussla, 
en N2000-art. Artlistan och referenslistan bör kompletteras. 
Bemötande: de flesta kommentarer är inarbetade. Se även kommentar under 

Länsstyrelsen vatten- och fiskevårdsenhet. 

 

Länsstyrelsens vatten- och fiskevårdenhet: anser att vattendraget och dess 
värden måste redovisas bättre och föreslår ett eget planeringsområde för 
vattendraget. Det vore positivt att undanröja vandringshindret för att gynna 
limniska värden. Området har tidigare besökts och bedömdes inte prioriterat men 
en ny undersök och utvärdering av ett omlöp kar vara aktuellt.  
Bemötande: kommentarerna är inarbetat. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL REGERINGEN 
 
Om ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska Ni skriva till Regeringen, 
Miljödepartementet. Överklagandet ska dock inskickas till Länsstyrelsen i Skåne 
län, 205 15 Malmö. 
 
Av överklagandet ska framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur 
Ni vill att beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet ska 
ändras. 
 
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har 
handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör ni skicka med detta. 
 
Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick del 
av beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. 
 
Behöver ni veta mer om hur Ni ska göra kan Ni kontakta Länsstyrelsen,  
tel 040/044 25 20 00 (växel). 
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SÄNDLISTA 
E. ON, Järnvägsgatan 1, 281 31 HÄSSLEHOLM    
Kristianstads kommun, Kommunstyrelsen, 291 80 KRISTIANSTAD  
Lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet, Box 50590, 202 15 MALMÖ  
Lennart Bjärtestam, Vrams Bygata 16, 298 32 TOLLARP   
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM    
Nils Erik Jönsjö, Pyttegatan 4, 298 32 TOLLARP    
Polismyndigheten i Skåne, 205 90 MALMÖ    
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM   
SGU, Box 670, 751 28 UPPSALA     
Skogsstyrelsen, Box 63, 281 21 HÄSSLEHOLM    
Trafikverket, Box 543, 291 25 KRISTIANSTAD    
 
 
Kopia för kännedom till 
Entomologiska sällskapet i Lund, Zoologiska Institutionen, Helgonavägen 3, 223 62 LUND 
FK Åsens, Box 30, 298 21 TOLLARP     
LRF Skåne, Box 24, 243 21 HÖÖR 
Lunds Botaniska Förening, Botaniska museet, Ö Vallgatan 18, 223 61 LUND 
Lunds stifts prästlönetillgångar, Tryggve Persson, Box 32, 221 00 LUND 
Naturskyddsföreningen i Skåne, Box 1013, 221 04 LUND 
Puggehatten, Botaniska museet, Östra Vallgatan 18, 223 61 LUND 
Skånes Ornitologiska förening, Falsterbo fyr, Fyrvägen 35, 239 40 FALSTERBO 
Skanova, Accessnätsplanering, 205 21 MALMÖ    
Tollarps Scoutkår, Andreas Andersson, Ryavägen 11, 298 32 TOLLARP  
Ulf Arup, Botaniska museet, Ö Vallgatan 18, 223 61 LUND 
 
Internt, Länsstyrelsen,  

• Länsledningen BR (via e-post) 
• Miljöavdelningen EH (via e-post) 
• Landsbygdsavdelningen (via e-post) 
• Samhällsbyggnadsavdelningen IG (via e-post) 
• Kulturmiljöenheten EP (via e-post) 
• Fiske- och vattenvårdsenheten LÖ (via e-post) 
• Naturskyddsenheten PMÅ, ChP (via e-post) 
• Naturvårdsenheten PEJ, KL, LK, AN, MP (via e-post) 
• Rättsenheten (via e-post) 

Skåne Läns författningssamling (ChP) 
Naturvårdsregistret (ChP) 
Akten 
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