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Sändlista  
Lars Göran Jönsson Björkhaga 3303 268 78 Kågeröd (Bauseröd 1:2, Killegården 3:3) 
Bo Anders Jönsson Magleröd Nygård 2614 268 76 Kågeröd (Bauseröd 1:2, Killegården 3:3) 
Eva & Lars Mader Bauseröd 2855 268 76 Kågeröd (Bauseröd 2:4) 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se (Killegården 3:11, Åvarp 2:6, Stubbaröd S:1, Åvarp S:5, 
Åvarp S:6) 
Rudolf Tornerhjelm, Wrams Gunnarstorp,Wrams Gunnarstorpvägen 1, 267 72 Billesholm (Åvarp 4:3) 
Michael & Ingrid Borgström Bålby 1965 268 76 Kågeröd (Stubbaröd 1:13, Stubbaröd S:1, Jaktarrendator) 
Johannes Andersson Åvarpsvägen 51 267 72 Billesholm (Åvarp 6:3, Åvarp S:5, Åvarp S:6, Åvarp GA:5) 
David Andersson Tranarpsvägen 254 265 90 Åstorp (Åvarp 6:3, Åvarp S:5, Åvarp S:6, Åvarp GA:5) 
Maria Cecilia Andersson Ryttmästaregatan 11B 254 53 Helsingborg (Åvarp 6:3, Åvarp S:5, Åvarp S:6, 
Åvarp GA:5) 
Margareta Olefalk Diamantvägen 53 267 72 Billesholm (Åvarp 6:3, Åvarp S:5, Åvarp S:6, Åvarp GA:5) 
Lennart Andersson Åvarpsvägen 53 267 72 Billesholm (Åvarp 7:1, Åvarp S:5, Åvarp S:6) 
Carl Gustaf Magnus Tornerhjelm, Vramsgunnarstorpsvägen 8, 267 72 Billesholm (Åvarp 14:1) 
Eva Hafström, Embassy of Sweden, 2900 K St NW, Washington, DC 20007, USA (Åvarp 14:1) 
Göran Ekberg Zander Ols väg 28 253 93 Höör (Åvarp 19:1) 
Sven Erik Olofsson Fäladsvägen 32 267 72 Billesholm (Åvarp 21:1) 
Jan Fredrik Månsson Änglaberga 2729 268 76 Kågeröd (Lökagården S:1) 
Ulf Tore Månsson Änglaberga 2745 268 76 Kågeröd (Lökagården S:1) 
Margareta & Mats Ola Kindstedt, Lökagården 2803 268 76 Kågeröd (Lökagården S:1) 
Tommy Johansson Lille Magnus väg 7 265 32 Åstorp (Lökagården S:1) 
Britt Jönsson Jöns Eriks väg 22 261 62 Glumslöv (Stubbaröd S:1) 
Jan-Erik Jönsson Stubbaröd 2813 268 76 Kågeröd (Stubbaröd S:1) 
Christer Nordahl Svalegatan 61 268 31 Svalöv (Stubbaröd S:1) 
Stellan Sten Martin Frost Stubbaröd 1864 268 76 Kågeröd (Stubbaröd S:1) 
Karin Trajkovski Stubbaröd 2818 268 76 Kågeröd (Stubbaröd S:1) 
Smedjebacken-Stubbaröds vägsamfällighet c/o S Blinkowski Smedjebacken 1847 260 23 Kågeröd (Stubbaröd GA:1) 
Karin Bengtsson Älvö 2045 268 76 Kågeröd (Dikningsföretaget i Hallabäcken, Bauseröd 2:5)                                               
Lotta Lundberg & Thomas Arnström Stubbaröd 1871 268 76 Kågeröd (Arrendator och Serv 4) 
Mikael Nilsson, Gödstorp 2156, 260 76 Kågeröd (Arrendator) 
Per Olofsson, Skaftarp, 260 76 Kågeröd (Arrendator) 
Hallabäckens Jägargille, Co/ Lars-Erik Larsson, larserik.l@telia.com (Jaktarrendator + hyr Skoghem) 
Bjuvs kommun, info©bjuv.se 
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 
Skanova, Accessnätsplanering, 205 21 Malmö (skanova-remisser-Malmo@skanova.se) 
E.ON Sverige AB, elnat.planer@eon.se 
 
Kopia för kännedom: 

Polismyndigheten i Skåne polismyndigheten.skane@polisen.se 
Naturvårdsverket, stefan.henriksson@naturvardsverket.se, anna.burehall@naturvardsverket.se 
Svalövs kommun, info@svalov.se 
Svalövs kommun, Jacob.levallius@svalov.se 
Söderåsens miljöförbund, info@smfo.se 
Skogsstyrelsen, registrator@skogsstyrelsen.se 
SGU, sgu@sgu.se 
Jordbruksverket jordbruksverket@jordbruksverket.se 
Havs och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
Boverket, registraturen@boverket.se 
Puggehatten, info@puggehatten.se 
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Skånes Ornitologiska Förening, birds@skof.se 
Naturskyddsföreningen i Skåne, magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se 
Naturskyddsföreningen Söderåsen, kurt.mansson@telia.com 
Entomologiska Sällskapet i Lund, mikael.sorensson@biol.lu.se, gunnar.isacsson@skogsstyrelsen.se 
Artdatabanken, artdatabanken@slu.se 
Lunds Botaniska Förening, charlotte.wigermo@gmail.com; Torbjorn.Tyler@botmus.lu.se 
Svenska Botaniska föreningen sbf@sbf.c.se 
LRF Skåne, skanes.pf@lrf.se 
OK Silva, Christina Olsson, christina.olsson@goin.se 
Rävetofta OK, Olof Barr, axelvoldbarr@gmail.com 
Gert Olsson, gert.olsson@goin.se 
Access Kullaberg, access@climbing.nu 
Anna Palm (e-post) 
Vattenenheten (LÖ –epost) 
Rättsenheten (UG –epost) 
Kulturmiljöenheten (SN -epost) 
Naturvårdsenheten ( skötselgruppen (JW) –alla epost 
Planenheten (AJT, LP –epost) 
Stödenheten (ÅJ) 
Miljöavdelningen (PMÅ, PEJ, CP, MS, MP, ML –alla e-post) 

Skåne läns författningssamlingen 
Akten 
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BILAGA 1 
 
Sammanställda föreskrifter för naturreservatet Hallabäckens 
dalgång, Bjuvs och Svalövs kommmuner, Skåne län 
 

Beslut 

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

 
Namn Hallabäckens dalgång  
Kommuner Bjuv och Svalöv 
Natura 2000 ID SE0430105  
DOS-ID 1005122 
Gränser Området begränsas av mitten av svart heldragen linje på 

till detta beslut bifogad karta (bilaga 1) 
Fastigheter Åvarp 6:3, Åvarp 19:1 och del av Åvarp 2:6, Åvarp 

4:3, Åvarp 7:1, Åvarp 14:1, Åvarp 21:1 samt del av 
samfälligheterna Åvarp S:5, Åvarp S:6 i Bjuvs kommun 
och del av Bauseröd 1:2, Bauseröd 2:4, Killegården 
3:3, Killegården 3:11, Stubbaröd 1:13, samt del av 
samfälligheterna Lökagården S:1, Stubbaröd S:1, i 
Svalövs kommun 

Markägarkategori Staten, enskilda och samfällt 
Läge Cirka 7 km västsydväst om Bjuv och cirka 14,5 km norr 

om Svalöv 
Kartblad Topografiska kartor: 3C Helsingborg SO 
 Ekonomiska kartor: 03C 3f och 03C3g 
Koordinat centralpunkt X: 378843 Y: 6214141 (SWEREF99)  
Naturgeografisk region  Nr. 6, Skånes sediment- och horstområde  
Vattenförekomst (HID): Hallabäcken 
Inskrivna nyttjanderätter  Uppgifter finns i akten 
Gemensamhetsanläggningar Uppgifter finns i akten 
Areal 197,2 hektar varav ca 195,6 hektar land och ca 1,6 

hektar vatten 
Förvaltare Länsstyrelsen Skåne  

 
_________________________ 

 

 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla och restaurera en ädellövskog, 
som är mycket rik på död lövved och som har inslag av andra lövträd. Bevara, 
restaurera och underlätta etablering för de arter, i synnerhet hotade arter, som är 
beroende av ädellövskog. Bevara områdets hydrologi. Bevara och restaurera 
naturbetesmarker inom området. Främja det rörliga friluftslivet, utan att det 
påverkar områdets naturvärden negativt. 
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Syftet uppnås genom att: 

- Bevara, restaurera och utveckla en flerskiktad ädellövskog, med inslag av 
luckor och gläntor, 

- Bevara och utveckla ädellövskogen med avseende på ålders- och artmässig 
variation och förekomst av död och döende ved av olika arter, stadier och 
grovlekar,  

- Initialt aktivt öka mängden död och döende lövved, 
- Ej transportera ut någon form av lövved, med undantag av röjningsmaterial 

från privatägda naturbetesmarker, 

- Bibehålla det öppna beteslandskapet och de betade skogspartierna som finns 
inom delar av området genom fortsatt betesdrift med nöt eller häst. 

- Ersätta befintliga granförekomster med löv- eller ädellövträd, 
- Bevara och utveckla områdets lövsumpskogar, 

- Bevara och restaurera de solvarma markerna, med dess flora och fauna, som 
finns i de nedlagda bergtäkterna, 

- Bevara och skapa bryn med blommande buskar, 

- Tillse att markskador, utanför vägar ej uppkommer, 
- Bevara Hallabäckens bottenstruktur och meandring,  
- Bevara, restaurera och utveckla de faunistiska, floristiska och mykologiska 

värdena inom området,  
- Gynna de i området förekommande rödlistade arterna,  
- Inplantera för området lämpliga rödlistade arter, i synnerhet arter kopplade 

till ädellövskog, 
- Ta bort eventuellt främmande arter av träd och buskar, 
- Hålla delar av området tillgängligt för allmänhetens friluftsliv genom att 

anlägga ex. leder och rastplatser, 
 

 
Nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper ska beaktas i 
den löpande skötseln av området. 
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Föreskrifter 
 
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. vidta åtgärd såsom att plöja, spränga, gräva, schakta, dika, utfylla, tippa, 
dumpa, muddra, markbearbeta eller på annat sätt förstöra eller skada fast 
naturföremål, ytbildning, eller småvatten, 

2. uppföra byggnad eller annan anläggning,  

3. omföra betesmark till åker eller skogsmark, 

4. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, stödutfodra betesdjur, 

5. tillföra växtnäringsämnen, kalk eller jordförbättringsmedel,  

6. avmaska betesdjur på betesmarken eller släppa avmaskade djur på bete 
tidigare än 14 dagar efter avmaskning samt att använda långtidsverkade 
preparat, 

7. avverka träd och buskar, gallra, röja, ta bort dött träd eller vindfälle eller på 
annat sätt påverka vegetationen, uttransportera lövved, 

8. plantera eller så träd, buskar eller andra växter, 

9. bedriva jakt mellan klockan 09.00 till 17.00 under helgdagar, lördagar och 
söndagar, 

10.  röja siktgator för jakt, 

11. utfodra vilt, 

15. utföra dränering eller rensning av diken och bäckar, 
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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 naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets 
anvisningar, 

2. uppsättning och underhåll av informationstavlor, enligt bilaga 3, 

3. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens 
tillgänglighet, såsom parkeringsplatser, leder och stängselövergångar, enligt 
bilaga 3, 

4. röjning, gallring, avverkning, ringbarkning, sådd eller plantering av träd, 
enligt bilaga 3, 

5. skötsel av betesmarker innefattande betesdrift, slåtter, röjning, gallring, 
uppsättande och underhåll av stängsel, enligt bilaga 3, 

6. utökad jakt vid utebliven trädföryngring pga för höga viltpopulationer, 
skyddsjakt inom betesmarker på statligt ägd mark vid skador som motverkar 
syftet med naturreservatet,  

7. borttagande av invasiva arter, 

8. förvaltarens inplantering av inhemska arter vilka är knutna till biotoperna i 
reservatet, 

9.  utförande av åtgärder för, av förvaltaren, utpekade arter, 

10. undersökningar och miljöövervakning av djur-, svamp- och växtlivet samt av 
mark- och vattenförhållanden. 

 
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. skada fast naturföremål eller ytbildning, genom att gräva eller på annat sätt 
skada block, stenar, rasbranter, terrängformer eller stenmurar, 

2. klättra i bergbrant som är markerad på bilaga 2, under tidsperioden  

1 februari till 15 september, 

3.  ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, eller motsvarande, 

4. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,  
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5. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, 

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

7. elda annat än på av förvaltaren särskilt anvisad plats,  

8. cykla eller rida annat än på förvaltaren anvisade vägar, 

9. inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 

10. avsiktligt störa eller påverka djurlivet, tex genom att hacka eller flytta på 
förmultnande ved, 

11. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig 
anordning, 

 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:  
12. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller musslor. Enstaka 

beläggexemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter 
mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.  

13. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt). 
 
 
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 B1-10.  

 åtgärder i samband med förvaltarnas skötsel eller utveckling av området på 
sätt som ej strider emot naturreservatets syfte, ex avveckling av granbestånd 
eller anläggande av anordningar för det rörliga friluftslivet, 

 normalt underhåll av befintliga vägar eller nedtagning av för allmänheten 
farliga träd (längs med vägar, leder, rastplatser etc).  

 underhåll av lagakraftvunna dikningsföretag och vattendomar. 
 drift och underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar, 

master och anläggningar tillhörande staten, kommunen, el-, energi- och 
teledistributör. Inför utförande av arbete, som kan påverka mark- eller 
vegetation, ska samråd ske med länsstyrelsen. Vid akut underhållsåtgärd kan 
samråd ske sedan arbetet inletts. 

 uppsättning av informationsskyltar och gränsmärken för naturreservatet. 
 
Från reservatsföreskrifterna gäller följande undantag;  

 A1 gäller ej markägarens uttag av redan uppkrossat bergmaterial för 
husbehov avseende fastigheten Åvarp 6:3 skifte 1. Undantaget från 
föreskriften fråntar inte markägaren skyldigheten att ha samråd med den 
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myndighet som handhar husbehovstäkter. Vid efterbehandling ska marknivån 
vara jämn, dvs inga gropar eller markerade kanter ska kvarstå.  

 A2 gäller inte för tillfälliga mobila jakttorn i gott skick.  
 A4 gäller ej stödutfodring om det är påkallat ur djurskyddssynpunkt eller vid 

intagning av betesdjur.  
 A6 gäller inte, under pågående betessäsong, behandling av det parasit-

angripna djuret. 
 A7 gäller ej avverkning av träd och buskar på betesmark efter förvaltarens 

godkännande. 
 A7 gäller ej förvaltarens utläggning av enstaka stammar lövved i andra 

naturreservat med ädellövskog. 

 C4, C10 och C11 gäller ej för innehavare av jakträtten inom naturreservatet 
vid jakt och fångst av vilt i enlighet med jaktlagsstiftningens bestämmelser. 

 
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. 
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