PÅ GÅNG I MÖLLE

ETT SAMMANHÅLLET NATURRESERVAT KULLABERG
LÄNSSTYRELSEN HAR PRESENTERAT ett förslag till

beslut om bildande av ett sammanhängande naturreservat. Det innebär att tre
reservat förs ihop till ett: Strandhagen
(bildat 1958), Östra Kullaberg (1965) och
västra Kullaberg (1971).
Reservatet omfattar också det kustnära havet, och på några ställen utvidgas
reservatet. I den östra delen undantas ett
antal små områden med bebyggelse. De
blir som öar i reservatet. Inom några områden förstärks förbudet att vistas där.
Syftet med reservatet är att att bevara
och skydda livsmiljöer och arter samt
biologiska och ekologiska processer som
förekommer eller kan utvecklas naturligt
i området, skriver länsstyrelsen.
Människans negativa påverkan ska
vara minimal enligt förslaget. Värdefulla
natur- och kulturmiljöer ska bevaras
och utvecklas i ett större och sammanhängande område av internationell och
nationell betydelse för naturvård.
Den marina miljön med dess flora
och fauna ska bevaras och hållas fri från
störningar som kan inverka negativt på
marina livsmiljöer och arter.
Länsstyrelsen skriver också att
allmänhetens möjlighet till ett rörligt
friluftsliv, som kan ge rika natur- och
kulturupplevelser, ska tas tillvara i den
mån det är möjligt utan att det sker
på bekostnad av områdets natur- och
kulturvärden.
Området görs tillgängligt så att besökare kan uppleva de värden som finns
i området genom enkla anläggningar
och information som inbjuder till, och
underlättar, besök i området.
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år. Jag hoppas att
sammanslagningen
av reservaten ger möjligheter att utgå ifrån
helheten, att styra om
friluftslivet och att
minska flödet av bilar.
Sådana åtgärder skulle förhoppningsvis
kunna rädda hotade
arter på Kullaberg och
till och med bidra till
en större artrikedom.
Länsstyrelsen har ett gediget underlag som
handlar om Kullabergs naturtyper, flora
och fauna, liksom vilka arter som är hotade. Det finns också, sedan snart två år,
en mobilitetsplan. Den föreslår åtgärder
som bör kunna angripa problemen med
trafiken – om de förverkligas. Planen är
baserad på en analys av flödet av besökare och efter samråd med många olika
intressenter.1
Förvaltningen av det stora, sammanhållna reservatet ska vara »adaptiv«,
skriver länsstyrelsen. Förvaltningen ska
alltså anpassas successivt, vilket ska ske
med stöd av ett verksamhetsråd. I rådet
ska ingå representanter för bland annat
föreningar, markägare, myndigheter,
kommunen, universitet och artspecialister. Jag hoppas att Mölle By- och
Kulturförening får medverka i framtida
diskussioner om skötseln av reservatet.
Dokumentet innehåller många föreskrifter
för reservatet med stöd av miljölagstiftningen. Det innebär en lång rad förbud
för olika verksamheter, aktiviteter eller
ingrepp i naturen. Om besökare för det
första kände till föreskrifterna, och för
det andra brydde sig om att lyda dem,
skulle reservatet kunna må bättre.
Till sist kommer det att vara avgörande att staten finansierar en god skötsel
av Kullaberg.
Förslaget är ute på remiss till myndigheter och organisationer. Även andra kan
lämna synpunkter. Tiden går ut den 27
september. Den som är intresserad av
hela texten kan leta sig fram på inter-

Kartan visar reservatets nya gränser. Det rutmarkerade fågelskyddsområdet mot Skälderviken får
inte beträdas från den 1 mars till den 15 augusti.

net.2 Underlaget är på 58 sidor inklusive
intressanta kartor. Jag kan också skicka
det i digital form.3 
1. kullabergsnatur.se/Sv/Pages/kullaberg-enhallbar-turismdestination.aspx
2. lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat
3. christina.ullenius@gmail.com

SYFTET MED
NATURRESERVATET
1. är att bevara biologisk mångfald,
2. att vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer,
3. att tillgodose områden för
friluftslivet, och
4. att skydda, återställa eller nyskapa 		
värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer
för skyddsvärda arter
Källa: Länsstyrelsens rapport

Naturskyddsföreningen i Kullabygden går
in i debatten om skötseln av berget.
Läs inlägget på sidan 54.
Foton webben

Det övergripande syftet med det nya reservatet, som får en sammanhållen förvaltning, går att förstå och stödja, anser jag.
Men i grunden finns naturligtvis alla de
problem kvar som vi kan se när vi vandrar på Kullaberg. Hårt slitage, områden
där artrikedomen är hotad, för många
fordon och så vidare.
Det är en enorm utmaning att
förvalta och utveckla ett reservat som
tar emot cirka 600 000 besökare per
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