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KULLABERGS NATURRESERVAT
VÄGEN MOT ATT BLI CERTIFIERAD TURISMDESTINATION INOM EUROPARC.
DISKUSSIONSGRUPP med temat synpunkter inför revidering/uppdatering av regler
och förordningar på Kullaberg.
Onsdagen den 25 maj 2016 samlades diskussionsgrupp 2 för att framföra synpunkter inför
revidering/uppdatering av regler och förordningar på Kullaberg. Gruppen behandlade
följande huvudämnen:
Cykling/Mountainbike
Ridning
Klättring
Idrottstävlingar, återkommande arrangemang, stora grupper
Andra frågeställningar gällande föreskrifter
Kullabergs naturreservat / Länsstyrelsen Skåne, representerades vid detta möte av:
Jimena Castillo, Ann Falk, Mia Kristersson, Malin Melén och Daniel Åberg.
Mia Kristersson inledde med att redogöra för bakgrunden till varför reglerna behöver
revideras och hur arbetet med detta fortgår inom Kullaberg. Deltagarna presenterade sig
själva och talade om varför de velat deltaga och delades därefter in i tre grupper för att
arbeta med ovan teman. Mia lade stor vikt vid att de tankar och idéer som nu kommer in till
Länsstyrelsen utgår från andra referensramar än vad man själv har och är betydelsefulla
för att bra beslut ska kunna fattas.
Mia Kristersson påminde om att det tredje och avslutande diskussionsmötet blir den
1/6. Det finns endast fyra platser kvar, så glöm inte anmäla er!
Det kommunala forumet är kallat till den 7/6.
Cykling/Mountainbike
En enkel och tydlig skyltning krävs som visar var man får cykla. Bygg ut Kullabergsappen
till att även omfatta cykling. Några deltagare diskuterade speciella cykelstigar. Cykling på
ej hårdgjorda stigar och i blött väderlag skapar onödigt slitage och kräver ökat underhåll.
Hur får man ”buscyklister” till att visa vett och etikett? Många kör mycket fort och visar
ingen hänsyn till andra besökarkategorier på stigarna.
Jimena Castillo inflikade att Kullaberg arbetar med en ”sustainable mobility plan for
different activities”. Intervjuer kommer också att göras med professionella cyklister.
Ridning
Grupperna var eniga om att ridning inte är något problem i dagsläget. Ryttarna uppvisar
rent allmänt hänsyn gentemot andra. De företag som ägnar sig åt yrkesmässig utövning är
seriösa och följer föreskrifterna.
Även här fanns tankar kring en speciell ”ridkarta” som givetvis ska finnas i Kullabergsappen.
Att det finns olika regler för västra och östra Kullaberg ang. ridning upplevdes inte som
problem. Västra Kullaberg lämpar sig helt enkelt inte för ridning.
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Klättring
Kullaberg betraktas som ett mycket betydelsefullt område för sportens utövare i hela
Skandinavien. Sporten kräver specialutbildning och sker dessutom i otillgängliga områden
som kräver stor försiktighet och respekt för naturen. Klättringen är redan mycket strängt
reglerad under delar av året.
Frågor som diskuterades var klätterförbudet i fågelskyddsområdena. Klättrarna menar att
givetvis ska känsligt fågelliv skyddas men kanske är det möjligt med ett mera ”dynamiskt
och vassare” fågelskydd. Detta skulle bland annat innebära att man kunde häva förbudet
när kläckningsperioden är över eller när fåglarna övergett häckningsområden.
Klättrarna menar även att ”ombultning” ur säkerhetsperspektiv borde kunna ske utan
tidskrävande dispensansökningar.
Till sist efterlyser man en bättre dialog med Länsstyrelsen.
Idrottstävlingar, arrangemang och stora grupper
Mycket viktigt är att samma regler gäller för alla grupperna, vare sig det är skolor,
turistbussar eller elittävlingar.
”Kullamannen” innebär 3-4 tävlingar per år om ca 1300 deltagare/gång. Genomsnittlig
beräkning av antalet tävlande som befinner sig på berget samtidigt är ca 350 personer.
Hur står detta i förhållande till antalet bussresenärer som beräknas till ca 1000 bussar/år
med ca. 50 personer i vardera buss?
Självklart ska naturens behov av fredade perioder iakttagas så att inga tävlingar
genomförs under dessa perioder.
Beslut bör fattas så lokalt och nära verksamheterna som möjligt.
Övrigt att diskutera
Lösspringande hundar är ett stort problem som flera gånger orsakat allvarlig skada
bland betande boskap. Tyvärr uppvisar många hundägare stor nonchalans och
lösspringande hundar ställer till med stor förödelse. Kan patrullerande ”rangers” ute i
reservatet vara en lösning?
Eldning/grillning
Eldförbudet är inte diskuterbart. Elda och grilla får man endast göra på anvisade platser.
Skyltningen bör kanske vara tydligare och även här finns idén om patrullerande ”rangers”.

Dialoger med Länsstyrelsen
Här framfördes återigen vikten av ett nära samarbete mellan Naturvårdsenheten,
Länsstyrelsen och de olika lokala intressegrupperna. Dialoger liknande de som nu förs är
av mycket stort värde.
Regler behövs, men ska vara välgrundade och balanserade.
Vid anteckningarna
Ann Falk

