MINNESANTECKNINGAR
DIALOGMÖTE: MILJÖARBETE I SKYDDAD NATUR I KULLABYGDEN
Datum: 2018-04-16
Plats: Höganäs Stadshus
Antal deltagare: 48
Daniel Åberg platschefen i Kullabergs naturreservat, hade dialogmöte tillsammans
med invånarna i Kullabygden och sina medarbetare vid Länsstyrelsen Skåne. Dagens
agenda och diskussioner hade följande ordning:
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mingel - Välkomna
Skötselområden i Kullabygden
Rekreation och tillgänglighet i Kullabygden
Handlingsplan för hållbar turism
Naturum och samverkansprojekt
Övrigt

1.

Mingel - Välkomna

Daniel Åberg hälsade alla välkomna och presenterade Ingela Lundqvist som är ny
enhetschef på naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Skåne.
Ingela Lundqvist berättade att hon började som enhetschef för fyra veckor sedan och
samarbetar med Paul Eric Jönsson för en smidig övergång. Ingela arbetade innan som
förvaltningschef på Eslöv Kommun.
Daniel Åberg bjöd in alla till mingelmat och berättade att anledningen är att fira att
Kullaberg har blivit certifierad som en hållbar turismdestination och han tackade alla
som hade varit delaktiga under certifieringsprocessen.
2.

Skötselområden i Kullabygden

Daniel Åberg informerade alla deltagarna om vad som händer i de olika
skötselområdena i Kullabygden idag och framöver, samt tog emot synpunkter och
svarade på frågor.
Daniel Åberg informerade om följande naturvårdsinsatser:
- Röjningsarbeten pågår i reservaten och runt om i Kullabygden.
- Vi röjer sly och buskar i Möllehässle och flyttar staket längs Kullaleden för att skapa
”kosäkra sträckor”

- Flytt och byggnation av stängsel i Görslövsåns mader, rensning och röjning i
Nyhamnsläge-Strandbaden och Väsby strandmark.
- På Västra och Östra Kullaberg pågår ett EU finansierat projekt som heter BushLife
och det innebär att vi öppnar upp beteshagarna vid Ona Mosse och spetsen ut mot
åkersberget.
- Vi gör en fullständig naturvärdesinventering kopplat till ekosystemtjänster för hela
Kullaberg för att få bättre kunskap om var vi har höga naturvärden.
- Vi genomför inventeringar och åtgärder för att restaurera våra våtmarksområden
inte bara på berget utan i alla reservaten i Kullabygden där behovet finns.
- I Arild och nabben röjer vi med stöd utav byaförening, likaså i Skäret. I BölsåkraTranekärr röjer vi tillsammans med arrendatorn i beteshagarna genom projektet
BushLife och byter stängsel och sätter tillgängliga grindar vilket öppnar upp området
för besökare.
- I Svanshall röjer vi runt stenbrottet med stöd från byförening. Vid Jonstorp-Vegeåns
mynning röjer vi buskar, träd, vass och flyttar staket och byter till sjöstaket.
- Vi har tagit bort den gamla skjutvallen och kommer bygga utsiktsplats.
- Gamla staket byts i Utvälinge för at få igång betet.
- Budgeten i år har ökat och flera naturvårdsinsatser på våtmarker kommer att
genomföras.
-Frågor och andra inlägg som kom upp:
En person undrade om det är marint reservat utanför Jonstorp / Farhult.
Daniel svarade ja.
Representanter från KUSK berättade att det är viktigt att det är en bra
kommunikation mellan ridning och vandrare och att de upplever det som att
situationen och inställningen förbättras de senaste åren.
3. Rekreation och tillgänglighet i Kullabygden
Daniel Åberg berättade om uppföljningen om projektet för att förbättra
rekreationsmöjligheterna för besökare till Kullaberg och längs med Kullaleden. Nu
finns det nya anläggningar på Västra och Östra Kullaberg. Efter saneringen av
skjutvallen i Farhult, kommer en utsitksplatform för fågelskådning att byggas.
4. Handlingsplan för hållbar turism
Jimena Castillo, projektsamordnare på Kullaberg informerade att Kullaberg blev
certifierad som en hållbar turismdestination i december 2017. Certifikatet beviljades
på en ceremoni i Europa Parlamentet i Bryssel. EUROPARC har certifierat 160
skyddade områden i 20 länder över hela Europa. Kullaberg är det första skyddade
området i Sverige som certifieras inom EUROPARC.

Sedan informerade Jimena Castillo om finansieringsmedel som Kullaberg har fått för
att utveckla handlingsplanen för hållbar turism. Det finns olika projekt som kommer
att genomföras under 2018 och 2019.
I enlighet med resultaten från diskussionsgrupperna från 2017 utvecklades en hållbar
mobilitetsplan. Några trafikförvaltningsmodeller samt förbättring av skyltning och
stigssystemet kommer att genomföras.
Daniel Åberg informerade att Länsstyrelsen Skåne samarbetar med Höganäs
Kommun för att se möjligheter för att skapa en parkeringsplats utanför Mölle.
Jimena Castillo berättade att Kullaberg har anställt en landskapsarkitekt för att
modernisera entré och parkeringsplatser. Vägen från stora parkeringsplatsen till
naturum Kullaberg kommer att bli anpassad för personer med funktionsnedsättning.
Elena Bazhenova, projektsamordnare på Kullaberg informerade om det framtida
arbetet för att främja att de lokala företagen ska utveckla en effektiv hållbar turism och
inspireras till att skapa ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete. Syftet med detta
är att minska belastning på miljön, och samtidigt bidra till en bättre
destinationsutveckling för att göra Höganäs kommun och hela Skåne till att bli en mer
hållbara destination.
Under 2018 - 2019 kommer Kullabergs naturreservat att engagera 25 företag som
arbetar närmast Kullaberg genom en kompetensutveckling i miljöarbete
(miljöutbildning) för att få en miljödiplomering och kunna bli en av Kullabergs hållbara
samarbetspartner.
De 25 företagen kommer att bjudas på gratis miljöutbildning under hösten 2018 och
vintern 2019 för att inspirera dem till att utföra fler hållbara beslut.
Utbildningsaktiviteterna ska handla om affärsanalys, ny utveckling och partnerskap
samt skapa idéer tillsammans med Kullabergs naturreservat.
Miljödiplomeringen är nästa steg i Kullabergs arbete med näringslivet. Det innebär att
de företag som är villiga att utföra någon form av hållbarhetsarbete, samt samarbeta
med Kullaberg, kan få chansen att bli certifierade som hållbara samarbetspartners och
därmed ha rätt att använda sig av Europarc-logotyp. Syftet är att inspirera dessa
företag att inte bara tänka på vinsten utan att de ska skapa ett systematiskt
förbättringsarbete när det gäller sina egna verksamhetensmiljöaspekter, när det gäller
ex. transporter, energianvändning, resursanvändning och återgivning.
-Frågor och andra inlägg som kom upp:

Arthur Olin frågade om Kullaberg kommer att skylta med EUROPARC loggan. Daniel
svarade att alla parkerna som är certifierade kan marknadsföra identiteten genom
loggan, men Kullaberg ska använda loggan endast på vissa ställen.
Ulrika Hantell frågade om det kommer att skapas en busshållplats i anslutning till en
eventuell parkering vid kapellet i Mölle. Daniel svarade ja.
5. Naturum och samverkansprojekt
Johanna Stedt, som arbetar som naturvägledare informerade att naturum Kullaberg
fortsätter att vara ett av Sveriges mes besökta naturum, med drygt 110 000 besökare
varje år.
Naturum erbjuder kostnadsfri skolverksamhet, guidningar i naturum för grupper och
programaktiviteter under större delen av året.
De som vill få naturums månadsprogram per mail kan anmäla sig till
johanna.sted@lansstyrelsen.se
Naturum har genomfört en del förändringar i utställningen och nya inslag dyker upp
under 2018.
Tor Larsson från Jonstorps Kustscoutkår presenterade kort Junior Rangerverksamheten på Kullaberg. Åhörarna fick en kort historik om Europarcs Junior
Ranger-program och hur detta implementerats på Naturum och förvaltas av
Jonstorps Kustscoutkår. Han berättade också om, och visade bilder från den svenska
delegationens deltagande på 16th International Junior Ranger-camp i Schweiz 2017.
Junior Ranger-verksamheten på Kullaberg under 2017 och en plan för
2108 redovisades samt beskedet att en delegation från Kullaberg blivit antagna även
till årets internationella Junior Ranger-läger i Müritz, Tyskland.
Lovisa Cederström, från Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden / Lisskulla och
Ibrahim Shaar naturvägledare på naturum Kullaberg informerade om att dem arbetar
med barn- och ungdomar i projektet "naturum Kullaberg på skolturné 2018". De åker
ut till skolor i nordvästra Skåne och berättar på ett lekfullt sätt om vikten av att värna
och vårda naturen och under våren har de haft förmånen att få besöka runt 900
elever. Ett annat projekt som de arbetar med är att få målgrupper som inte alltid har
möjlighet att besöka Kullaberg att få möjligheten att göra det och det sker i
samarbete med Ekoturismföreningen och guideföretagen på Kullaberg. De håller
även i familjeaktiviteter och cykelskolor för nyanlända i Friluftsfrämjandet
Helsingborg- Kullabygdens regi.

-Frågor och andra inlägg som kom upp:
Ulrika Hantell frågade om det bara är Jonstorps kustscouter som är Junior Rangers.
Tor svarade att de försöker att utöka och öppna upp för flera ungdomar under 2018.
Alla ungdomar är välkomna.
6. Övrigt
Till sist Thomas Hansson som arbetar på Länsstyrelsen Skåne, berättade kort om
Naturvårdsverket utvecklingsplaner för skyddade områden i Skåne. Fokus är på
Kullaberg, Söderåsen och Stenshuvud eftersom antal turister ökar varje år i Skåne.
Länsstyrelsen samarbetar med olika aktörer för att reglera och hitta nya lösningar.
Frågor och andra inlägg som kom upp:
En person frågade om det finns risker på Kullaberg och om det finns ett tak för att ta
emot ett större besöksantal. Thomas svarade att det finns inget tak, vi måste
omfördela, styra upp, behandla förslitningar och hitta nya lösningar för detta. ”Det är
just för att möta denna typ av utmaningar som vi jobbar med utvecklingsplanerna på
lång sikt.”
Daniel stängde dialogmötet och tackade alla för deltagandet.
Vid protokollet: Kullabergs naturreservats personal.
Deltagarlista bifogas separat.

