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Minnesanteckningar
Dialogmöte i Kullabygden- 6 april 2017
Stadshuset, Höganäs

Programpunkt
Välkomna alla
Skötselområden i
Kullabygden
Rekreation och
tillgänglighet i Kullabygden
Paus
Kullaberg som en hållbar
turismdestination
Certifiering av företagarna
Naturum
Diskussion

AGENDA
Ansvariga
Daniel Åberg
Daniel Åberg-Diskussion
alla
Daniel Åberg

Tid (minuter)
5
45
5

Alla
Jimena Castillo

10
15

Elena Bazhenova
Johanna Stedt
Alla

10
10
20

Deltagare vid mötet: 48 personer, se bifogad deltagarlista.

Dialogmötet var en fortsättning på de diskussioner som startades upp på initiativ av
Kullabergs naturreservat/Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att etablera en dialog med
samhället om planerade naturvårdsarbeten i Kullabygden och uppnå en samverkan
mellan de olika aktörerna i Kullabergs naturreservat för att kunna utveckla Kullaberg som
en hållbar turismdestination.
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Planerade naturvårdsarbeten i Kullabygden
Platschef Daniel Åberg gav information om vad som är planerat inom de olika
skötselområdena i Kullabygden, kortsiktigt såväl som långsiktigt.
Därefter var order fritt. Nedan återges de frågor och synpunkter som framfördes.
Ros-Mari Paulsson (Föreningen Kullaledens vänner) ser gärna att stenmurarna vid
Nyhamnsläge- Lerhamn röjs fram istället för att resa staket.
Lotta (Strandbaden-Nyhamn) kontaktar Daniel Åberg för frågor om bränning i
röjningssyfte.
Berit Sjöberg (Björkeröd) hade en fråga om varför grindarna uppe vid Ona mosse låses
även när där inte går betande djur.
Daniel Åberg svarade att så ska det inte vara. Arrendatorn såväl som förvaltningen är
informerade. Daniel tar ny kontakt.
Berit påpekade även att nedskräpningen vid Björkeröds rastplats är omfattande. Även
hushållssopor slängs. Daniel Åberg berättade att pengar finns till nya sorteringskärl och att
man nu hoppas på en bättre lösning med kommunen.
Mats Sjöberg informerade om att förekomster av fingerborgsblomman påträffas längs
hela kuststräckan mellan Svanshall-Arild, men har ökat kraftigt de två senaste decennierna
framför allt på ängen i Nabbens nordligaste del. Här trivs även vinbärssnäckan, möjligt
samband? Beträffande försämrade möjligheter plocka blåbär (och lingon) gäller det
naturreservatet Bölsåkra-Tranekärr omedelbart öster och norr om det vattenfyllda gamla
stenbrottet. Här förökar sig ek i stort antal vilket tyvärr missgynnar bärbuskarna som
konkurreras bort och dör. Bärbuskarna har ett berättigande och stor betydelse för många
bärplockare. Dessutom bör det småklippiga landskapets speciella naturvärden framhävas,
inte skymmas. Det behövs m a o en balans i växtligheten. Daniel svarade att förvaltningen
kommer att kolla upp frågan.

Ulrika Hantell framförde skarp kritik mot toaletterna vid Himmelstorp under högsäsong.
Daniel Åberg svarade att pengar är äskade till nya toaletterna och hoppas att dessa ska
kunna vara på plats inom snar framtid.
Apropå toalettfrågan, tipsade Christer Paulsson om att man kan ha tillfälliga, mobila
toalettvagnar under högsäsong. Daniel tackade för tipset som är väl värt att undersöka.
Ännu mera toalettbekymmer finns vid Josefinelusts tältplats. Kerstin Bergelin rapporterar
om bl. a kringblåst toalettpapper. Troligen använder inte tältarna toaletterna på nätterna
utan gör sina behov i naturen. Eventuellt bör denna tältplats bytas ut. Daniel Åberg
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svarade att detta faller under en del av Kullaledens ansvar. En gemensam uppföljning
kommer att göras av förvaltningen och kommunen.
Pia Mikkelsson (Möllebo) vill ha tillbaka bommarna vid Vaktstugan vid uppfarten till
Kullaberg. Pia vill att vi ska värna mer om Kullabergs skyddsvärden, bland annat det unika
fågellivet. Pia tycker inte att sådana event som Kullamannens lopp, passar in på Kullaberg.
Pia uttrycker också farhågor för fler guide- och äventyrsföretag ger en ytterligare utökad
turism. Daniel Åberg svarade att vi alla arbetar för en hållbar turism och hoppas att Pia vill
vara delaktig i processen.
På fråga om huruvida det är tillåtet att tälta på Kullaberg, informerade Daniel Åberg att så
är fallet. Sedan ungefär ett år tillbaka är tältning tillåten vid Josefinelust.

Information om EUROPARC certifieringen.
Jimena Castillo och Elena Bazhenova rapporterade från arbetet med certifiering av
Kullaberg som en hållbar turismdestination.
Två stora farhågor är den ökade trafiken i ett redan hårt belastat område med stora
naturvärden samt nedskräpningen utmed Kullaleden, på rastplatser, m.m.
Glädjande är att Kullabergsbussen kommer att vara i trafik under sommaren 2017.
Någon tyckte att man borde placera ut soppåsar där det är lämpligt och uppmuntra till att
alla plockar upp skräp man ser.
Fråga framfördes om vilka för- och nackdelar som EUROPARC certifieringen kommer att
innebära för ”ridturismen”.
Kerstin Bergelin undrade hur Naturvårdsenheten Kullaberg förbereder för kommande
klimatförändringar. Vad händer om t.ex. Mölle fälad översvämmas? Vem är ansvarig för
dylika kostnader?
Magnus Svederberg parkingenjör från Höganäs kommun informerade att kommunen har
startat ett arbete runt klimatförändringar och havsplanering som Richard Åkesson ansvarar
för. Daniel Åberg svarade att man vid sådana händelser där specifika åtgärder behöver
göras måste Länsstyrelsen äska medel hos Naturvårdsverket.
Mats Sjögren undrade vad som sker med Ransvik. Daniel Åberg kunde i dagsläget inte
lämna något besked.
Jimena Castillo informerade om att det ännu inte finns många företag i Kullabergs forum.
Det är viktigt att Kullaberg får sin certifiering först. Tanken är att utveckla en plan för
samarbete med samhälle och näringslivets avdelningar inom Höganäs kommun.
Medlemmarna i forumet måste komma överens om vilka kriterier företagarna måste ha för
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att bli certifierade. Alla är välkomna att delta i diskussioner som kommer att genomföras i
framtiden.
Kvällens dialogmöte avslutades med att Johanna Stedt från naturum Kullaberg,
informerade om naturums verksamhet under 2017, om hur naturum använder sociala
medier för kommunikation och slutligen om arbetet med diplomeringen av företag.

