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Ska Kullabergs naturreservat bli Sveriges första certifierade
turismdestination?
För att nå dit behöver vi alla samverka!
Daniel Åberg, platschef för Kullabergs Naturreservat hade tillsammans med sina medarbetare bjudit in
till ett Dialogmöte i Stadshuset, Höganäs kommun, onsdagen den 9 mars 2016.
Dialogmötet hade till syfte att etablera ett starkt kommunalt forum där olika föreningar, företag,
kommunens representanter och privatpersoner sammanstrålar med ett gemensamt intresse för en
utveckling av en hållbar och certifierad turism i Kullabygden.
Diskussionerna som startade upp denna kväll kommer under våren att fortsätta i tre dialoggrupper
med inriktning på;
 Organiserat friluftsliv
 Reservats föreskrifterna, tältning, eldning, husbilar, cykling, ridning, ljusanläggningar, etc.
 Hållbar turism, tillgänglighet och trafik.
Daniel Åberg inledde med att presentera skötselområdena i Kullabygden som han ansvarar för.
Daniel visade via Power Point var dessa områden är belägna och beskrev detaljerat hur tillsyn och
skötseln går till och vilka åtgärder som är planerade.
Mia Kristersson berättade att Länsstyrelsen Skåne är i gång med att revidera ordningsföreskrifterna.
De nuvarande daterar från 1960-talet och refererar ibland till företeelser som inte längre finns.
Dessutom gäller olika regler i de två reservaten, västra Kullaberg och östra Kullaberg. I arbetet strävar
man efter att inkludera samhällets åsikter. Man söker även en adaptiv förvaltning med anvisade
platser för specifika turistaktiviteter.
Jimena Castillo redogjorde för arbetet med att certifiera Kullaberg som en hållbar turismdestination
genom Europarc Federation och European Charter för Sustainable Tourism. Sverige har i nuläget
ingen Europarc medan grannländerna Norge och Danmark har vardera en. Föregångsland inom
området är Spanien. naturum hade förra sommaren besök av tre Mastersstudenter från Spanien.
Deras undersökning finns tillgänglig på Kullabergs hemsida,
För att nå målet, att certifieras, är det en absolut nödvändighet med en bra samverkan och samarbete
mellan en rad instanser.
Myndigheter som reglerar turism i det skyddade området.
Kommuner som reglerar och subventionerar företag, främjar destinationer och entreprenörer i
närområdet.
Organisationer som arbetar inom natur, miljö och kultur.
Lokala aktörer inom turism och näringsliv.
Entreprenörer, researrangörer som organiserar resor och entreprenörer som erbjuder
äventyrsupplevelser.
Därefter var det de inbjudnas tur för frågor och synpunkter. Alla var eniga om att det är ett mycket
positivt initiativ som Kullabergs Naturreservat har tagit och alla välkomnar fortsatta dialoger.
Likaledes är alla överens om att turistnäringen skapar jobbtillfällen och en framtid för bygden.
Men, konflikten mellan turistvärdena och naturvärdena är oundviklig.
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Under diskussionerna framkom många exempel på den negativa påverkan som den ökande turismen
innebär. De boende på och vid berget och i synnerhet i Mölle, gav uttryck för stor oro över den kraftigt
ökade trafiken, hänsynslöst beteende av besökarna och mängden sopor i vårt naturskyddade område.
Dessutom påtalades det att skogsbruket på Kullaberg har en negativ påverkan på naturen.
Behovet av samverkan och samarbete är en nödvändighet för att finna lösningar på de tilltagande
problemen.
Daniel Åberg påminde om de tre olika gruppinriktade mötena som kommer att hållas längre fram i vår.
Inbjudan till mötena kommer att skickas ut.
Daniel avslutade med frågan om det är mötets mening att vi ska starta upp certifieringsprocessen för
Kullabergs naturreservat. Svaret blev ett enhälligt – ja!
Höganäs, den 20 mars 2016
Ann Falk
Naturguide, naturum Kullabergs naturreservat, Länsstyrelsen
Här är länkarna till power point presentationen:
Presentation Daniel Åberg
https://docs.google.com/presentation/d/118iGOCdKiXxkEUg1xXyomsqL0L8zi7astH7Rvt3J3U8/edit?pr
ef=2&pli=1#slide=id.g10da5163e0_4_12
Presentation Mia Kristersson
https://docs.google.com/presentation/d/1ogVovU_lpo1DQiY3TMzXOdlMUY9HaK1w7lkdjGc4GA/edit?pref=2&pli=1#slide=id.p4
Presentation Jimena Castillo

https://docs.google.com/presentation/d/1LF5nUn7VdPWrLy_3SEAFRv_qoaoBsqIZwkT_yGs
Mj7g/edit?usp=sharing
Undersökning om turismsituationen i Kullabergs naturreservat
http://www.kullabergsnatur.se/kullaberg/SiteCollectionDocuments/ECTS_Kullaberg_Prediagnosis_FIN
AL.pdf
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