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Synpunkter på
Förslag till bildande av naturreservat Kullaberg i Höganäs kommun
Mölle By och Kulturförening har tagit del av länsstyrelsens i Skåne förslag till bildandet av
det sammanhållna naturreservatet Kullaberg och lämnar här våra synpunkter.
Sammantaget finner vi att länsstyrelsen presenterat ett väl genomarbetat underlag för förslaget
till beslut. Vi uppfattar det som positivt att de tre reservaten kan föras samman eftersom vi
utgår från att det ger möjlighet att arbeta med en övergripande, sammanhållen skötselplan för
hela reservatet, att ha en helhetssyn på genomförande av mobilitetsplan, att utarbeta
föreskrifter om tillgänglighet, etc.
Vi utgår från Länsstyrelsens övergripande syfte enligt förslaget till beslut:
”Syftet med naturreservatet är i korthet att:
1. bevara biologisk mångfald,
2. vårda och bevara värdefulla naturmiljöer,
3. tillgodose områden för friluftslivet,
4. skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda
arter.”
I diskussioner om förslaget har oro förts fram om för stora inskränkningar i rörelsefrihet för
friluftslivet. Bland annat nämns utvidgat fågelskyddsområde, förbud för dykning på norra
sidan av Kullaberg, kajaking nära klippor, etc. Vi utgår från att de aktiviteter som nämns
under förbud på sidan 12 kommer att regleras genom föreskrifter, skyltning och information
utgående från undantagen som ges på sidan 13.
Vår uppfattning är att syften nummer 1 och 2 måste vara styrande när arbetet går vidare i
samråd med berörda organisationer. Det kräver enligt Byföreningens uppfattning att vi måste
acceptera att få mer omfattande restriktioner på somliga områden och för vissa aktiviteter än
vi har idag. Vi upplever ett flera aktiviteter riskerar att skapa hårt slitage och är därför positiva
till att dessa hänvisas till för aktiviteten lämpliga stigar eller områden. Sammantaget finner vi
att det finns stor förståelse och önskemål om ökade restriktioner i vissa fall.
Samtidigt måste det finnas möjlighet för näringsidkarna/besöksnäringen att möta efterfrågan
på service och aktiviteter i Mölle och på Kullaberg inom ramen för nya föreskrifter.
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Hur väl syftena med naturreservatet kan förverkligas är starkt beroende av andra aspekter än
restriktioner för friluftslivet. Skötselplanernas innehåll är avgörande liksom att naturreservatet
Kullaberg får den finansiering som krävs.
Jakt på Kullaberg har också tagits upp i diskussionerna. Vår mening är att jakt bör förekomma
endast som skyddsjakt utan undantag även för Östra Kullaberg.
I länsstyrelsens förslag ingår att införa beträdnadsförbud hela året på en mycket liten yta på
norra sidan av Kullaberg. Vi tolkar detta som ett förbud att besöka Nimis. Nimis är ett av de
mest välbesökta målen på Kullaberg och bidrar positivt till Kullaberg som turistdestination.
Väl medvetna om den långa striden som pågått om Nimis menar vi att berörda myndigheter
måste komma fram till en annan lösning än förbud.
Mölle By och Kulturförening önskar givetvis delta i de planerade kommande samråden i ett
verksamhetsråd.
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