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STRATEGI

Generella mål

Specifika mål
Främja vetenskaplig forskning

Bevara den naturliga miljön

Förbättra förvaltningen av resurser och
avfallshanteringen

Förbättra de lokala näringsidkarnas information
till sina besökare/kunder

Hantera besöksströmmar och effekterna av dessa.
Erbjud en hög kvalitet på upplevelsen hos
besökarna men ta stor hänsyn till välbefinnandet
hos lokalbefolkningen

Verka för att ta tillvara det historiska och
kulturella arvet iSkåne

Implementera ECST

Förvalta på ett mer hållbart sätt baserat på vetenskapliga
studier
Öka medvetenheten hos besökare och entreprenörer
Höj kvalitén på dricksvattnet och förbättra hanteringen
av spillvatten.
Främja energieffektivitet
Höj kvalitén på återvinningen
Ökad tydlighet om restriktioner och risker. Tydligare
skyltning i området.
Ta tillvara det lokala arvet när nya turistprodukter ska
framställas
Samarbeta för att ge information till allmänheten på
strategiska platser
Utveckla en hållbar mobilitetsplan
Samarbeta för att erbjuda guidade turer och aktiviteter i
området
Erbjud besökarna guidning och information
Gör aktiviteterna mindre säsongsberoende
Skaffa information och synpunkter från besökare och
lokalbefolkning
Se till att regler och förordningar efterföljs
Främja försäljningen av lokala produkter
Stimulera kulturella aktiviteter
Utveckla information och tolkningssystem för det
arkeologiska och arkitektoniska arvet.
Förbättra samarbetet mellan lokala aktörer
Främja hållbar turism och ECST hos den lokala
befolkningen och turister
Skapa en tillsynskommitté för verksamhetsplanen och
för utvärderingsprocessen
Öka engagemanget hos lokala företag

1. Bevara den naturliga miljön
1.1 Främja vetenskaplig forskning
Den vetenskapliga informationen som idag finns tillgänglig i naturreservatet är
begränsad. Dock är man nu igång med att ta fram en överenskommelse med en
undersökande arbetsgrupp. Det vore även av stor nytta att etablera ett samarbete
med organisationer som t.ex. natura 2000 och ArtDataBanken för att få tillgång
till tidigare studier och dokumentation.
1.2 Förvalta på ett mer hållbart sätt: baserat på specifika studier
Förvaltingen bör vara samma i båda delarna av reservaten. Konsekvens- och
kapacitetsstudier bör genomföras.

1.3 Öka miljö medvetenheten hos besökare och entreprenörer
Detta görs genom att erbjuda riktad utbildning om hållbar turism, skapa
information och aktiviteter som handlar ommiljömedvetenhet. Det är även
viktigt att informera om nödvändigheten av att restriktioner följs. Kommunen
framhöll behovet av att det genomförs ett utbildningsprogram om hållbar turism
riktat till aktörer inom området.

2. Förbättra förvaltningen av resurser och avfallshantering
2.1 Höj kvalitén på dricksvattnet samt förbättra hanteringen av spillvattten/avloppsvatten.
Vattnet är på flera ställen i reservatet knappt drickbart och åtgärder för att
förbättra kvalitén bör genomföras. På några platser i reservatet håller inte
avloppen godtagbar standard.
2.2 Höj energieffektiviteten
Det finns administrativa riktlinjer för att höja energieffektiviteten i området.
Vissa aktörer arbetar redan enligt dessa. Dock är det önskvärt att alla aktörer
följer samma riktlinjer.
2.3 Förbättra återvinningen i området
Visa aktörer sköter sin egen återvinning, så som naturum, eller så har de avtal
med kommunen som sköter det åt dem. Inom reservatet finns dock inget
återvinningssystem. Befintliga containers räcker inte till under högsäsong. Detta
måste åtgärdas. Det är även viktigt att ta fram utbildningsprogram för att
uppmuntra återvinningen som exempelvis ”Go Green-Think Twice”.

3. Förbättra informationen
3.1 Informera tydligt om restriktioner och risker - öka säkerheten i området.
Skyltningen är bristfällig och behöver uppdateras. Typen av skyltning och
informationen om regler och föreskrifter måste vara densamma i båda delarna av
reservatet. Skyltar ska inkludera bilder som visar tillåtna aktiviteter, de
viktigaste skyltarna bör innehålla symboler och vara skrivna på enkel svenska,
engelska, arabiska och tyska.
3.2 Skapa turistprodukter som är baserade på det historiska och kulturella arvet i Skåne
Skapa produkter för turism som är baserade på det historiska och kulturella arvet
i Skåne. De kan inkludera guidade turer och aktiviteter som är inriktade på vårt
naturarv och förbättra känslan av tillhörighet bland besökarna.
Utbildningsprogram som handlar om arvstolkning bör skapas.
3.3 Samarbete för att skapa information till allmänheten på strategiska platser
Eftersom naturum ligger i det västra hörnet av reservatet är det viktigt att det
finns ett samarbete mellan alla aktörer för att sprida information genom hela
reservatet

4. Hantera besöksströmmar, säkerställa upplevelsen för besökare och
välbefinnandet hos lokalbefolkningen.
4.1 Utveckla en hållbar mobilitetsplan
Eftersom antalet besökare ökar kraftigt under sommaren behövs en
mobilitetsplan för att reglera trafiken och gynna alternativa transportmed

4.2 Etablera en hållbar samordning av guidade turer i området.
Samarbeta med lokala aktörer för att planera aktiviteter i syfte att undvika
skada på miljön och olägenheter.

4.3 Ge råd och guidning till besökare
Erbjud anpassade router/leder beroende på besökarnas olika intresseområden
och förutsättningar, för att få en jämnare fördelning av besökare över hela
reservatet.

4.4 Gör aktiviteter mindre säsongsberoende
Utöka utbudet av aktiviteter för turisterna över en längre period med mindre
fokus på enbart sommaren. Verka för att det ska finnas aktiviteter för alla
säsonger i naturreservatet.
4.5 Främja synpunkter från besökare och lokalbefolkningen
Undersökningar måste inkludera frågor om anläggningar som erbjuds i
reservatet.
4.6 Se till att reglerna efterföljs
Många besökare ignorerar gällande regler och föreskrifter. Det är av stor vikt att
öka tillsynen/bevakningen ute i reservatet.

5. Främja det historiska och kulturella arvet i Skåne
5.1 Främja försäljningen av lokala produkter
Gynna lokal gastronomi, lokalt hantverk och betona betydelsen av traditionellt
hantverk och utförande (som de välkända traditionella taken).

5.2 Främja organiseringen av kulturella aktiviteter
Gynna anordnandet av kulturella aktiviteter och sprid information om den
verksamhet som bedrivs i samarbete med olika aktörer.

5.3 Utveckla information och tolkningssystem för det arkeologiska och arkitektoniska
arvet
Undersökningar har visat att Kullaberg är ett område med en rik historia. Här
finns historiska lämningar av stor kulturell vikt, såsom t.ex. flera Domarringar
och den gamla fyrlängade gården Himmelstorp. Kullaberg är en viktig plats för
arkeologiska undersökningar. Det är av stor vikt att guidade turer inkluderar de
kulturhistoriska aspekterna och att dessa även finns med i informationen till
besökarna.

6. Implementera ECST
6.1 Förbättra samarbetet mellan lokala aktörer

Kommun såväl som alla involverade lokala och privata aktörer måste ha positiv
attityd till att utveckla en hållbar turism. Regelbundna möten skapar en
bättre förståelse för varandras verksamheter. Sådana möten är också ett sätt att
identifiera och lösa eventuella konflikter. Kommunen vill undersöka
möjligheterna att etablera en lokal arbetsgrupp som tillsammans med en lokal
platschef enkelt och snabbt kan bevilja särskilda tillstånd för utomhusaktiviteter
och evenemang.
6.2 Främja hållbar turism och ECST bland lokalbefolkning och besökare
Organisera utbildningsprogram för turistnäringen, ge information om ECTS
certifiering till besökare och organisera relevanta evenemang.
6.3 Bevaka handlingsplanen
De olika aktörerna är överens om att denna strategi är en bra riktlinje och de är
villiga att använda sig av certifieringen som ett långtidsredskap. Det kan även
förväntas att certifieringen kan bidra till medfinansiering av olika åtgärder. Men
det är viktigt att inte överskatta de befintliga resurserna och att utveckla en
dubbel handlingsplan.

6.4 Öka engagemanget hos lokala näringsidkare för att uppnå en utveckling av hållbar
turism
Alla inblandade och i synnerhet kommunens representanter måste verka för att
uppmuntra de lokala näringsidkarna till att deltaga i certifieringsprocessens fas
II.

