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• Samordna friluftslivet i länet

• Naturumverksamhet

• Förvalta Naturvårdsverkets byggnader och 

fastigheter

• Förvaltning och skötsel inom skyddade områden

Naturvårdsenhetens uppdrag



• 10 friluftslivsmål

• Handlingsplan för Skånes friluftsliv, 33 åtgärder

• Friluftslivets år 2021

• Skånsk tankesmedja

• Friluftslivsplan

• Tillgänglighet inom skyddade områden

• Samverkan och samordning med flera olika aktörer

Samordna friluftslivet i länet



• Guidningar

• Utställningar

• Informationsmaterial

- Kartor

- Foldrar

- Självguidningsmaterial

• Sociala medier

• Samarbete med skolor, föreningar, 

intresseorganisationer, SFI, kommuner

Naturumverksamhet



190 fastigheter som Naturvårdsverket äger

90 byggnader anläggningar

385 nyttjanderätter

19 anläggningsarrenden

8 bostadsarrenden

4 fiskearrenden

9 hyror

118 jakträttsupplåtelser

162 jordbruksarrenden samt 

65 lägenhets/övriga nyttjanderättsavtal. 

• Drift och underhåll

• Investeringar

• Avtal – arrende

• Hyresvärd

• Vägfrågor

• Dikningsföretag

Förvalta Naturvårdsverkets 
byggnader och fastigheter



Skyddade områden i Skåne

3 Nationalparker

285 Naturreservat

31 Naturvårdsområden, naturvårdsavtal

234 Natura 2000-områden

54 Naturminnen

21 Djur- och växtskyddsområden



• Framtagande av olika skyltar

• Information om skötselåtgärder

• Besöksmål på webben

• Gränsmarkering

• Stängsling

• Röjning

• Avverkning

• Slåtter

• Bränning

• Jakt

• Anlägga våtmarker

• Utrota invasiva främmande arter

• Uppföljning av biologisk mångfald och friluftsliv

• Anordningar för friluftslivet

• Renhållning (sopor och toaletter)

• Drift och underhåll av vägar, parkering, broar

• Kontakter med markägare, arrendatorer, kommuner m fl

Förvaltning och skötsel inom 

skyddade områden



Vem sköter våra områden och 
byggnader?

• Arrendatorer

• Markägare

• Byföreningar/intresseföreningar

• Vägföreningar

• Entreprenörer

• Samarbete och överenskommelser med kommuner

• Samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap

• Naturnära jobb

• Praktikanter

• Volontärer

• Betesdjur

• Vi själva på länsstyrelsen



Strategiskt arbete på gång

• Tillgänglighet inom skyddade områden

• Friluftslivsplan

• Intern strategi för friluftsliv + ny handlingsplan

• Ny plan för uppföljning av biologisk mångfald och 
friluftsliv

• Handlingsplan för klimatanpassning

• Europarc – hållbar turismdestination i skyddade 
områden

• LIFE-projekt 



Utmaningar just nu

• Långsiktiga planer och finansiering för skötsel 

och prioritering av skötselåtgärder

• Långsiktig plan för drift och underhåll av våra 

byggnader

• Klimatanpassning

• Hållbara besök i skånsk natur



Hållbara besök i skånsk natur

2018 – Extremt torr sommar

2019 - Nästan halverat anslag inledningsvis

2020 - Pandemi, väldigt många besökare

2021 - Fortsatt pandemi och många besökare

2022 - ?????



Effekter av många besökare sommaren 2020

Trafik

- Fulla parkeringsplatser

- Otillåten parkering i terräng

- Otillåten parkering på vägar

- Markägare som vill stänga av vägar

Renhållning

- Nedskräpning i ökad omfattning

- Stor belastning på toaletter

- Stor belastning på sopkärl

Trängsel

- Besökare håller inte avstånd

- Fullt i vindskydd och på campingzoner

- Markägare som vill flytta leder



Effekter av många besökare sommaren 2020

Brott mot föreskrifter

- Många överträdelser, terrängkörning, 
eldning, camping, lösa hundar, 
vattenskoter, fiske i fågelskyddsområde 
(alla C-föreskrifter)

- Stor andel överträdelser är 
trafikrelaterade

- Besökare går på privat tomt och inom 
hemfridszon

Slitage

- Markslitage i naturen

Säkerhet

- Hot och våld mot länsstyrelsens 
personal 



Åtgärder som har genomförts sommaren 2020

Trafik

- Egen personal har agerat parkeringsvakter

- Hyrt in väktare för att ordna trafiken

- Ny parkering Mölle (Lst och kommun)

Trängsel

- Dragit ny led i ett fall

- Placerat ut skyltar på olika språk som    
uppmanar att hålla avstånd

- Satt upp avgränsningar i naturum samt 
uppmanat besökare att hålla avstånd

- Satt in plexiglas i naturums infodisk

Renhållning

- Avsatt mer personalresurser till skräpplockning 
och toalettstädning än tidigare

- Stora inköp för renhållning, handsprit, 
toalettpapper m.m. 

- Hyrt in BajaMajor

- Tätare sophämtning

Säkerhet

- Satt upp räddningspunkter i terrängen



Åtgärder som har genomförts sommaren 2020

Bemanning

- Utökad tillsyn avseende C-föreskrifter 

- Anställt ungdomar från Höganäs kommun, Kullaberg

Information

- Informerat besökare om alternativa besöksplatser

- Löpande information på sociala medier och webben

Trots alla åtgärder……….

Kommunledningsmöten i oktober 2020

Fem frukostmöten i februari-mars 2021



•Parkering

•Skötsel och tillsyn

•Kommunikation

•Samverkan

Vad gjorde vi då inför 2021?



Parkering - 2021

• Tydlig och förbättrad skyltning som visar hur och var man får parkera.

• Satt upp avspärrningar så att man inte kan parkera i terräng.

• Byggt ut en del parkeringar samt skapat effektivare parkering.

• Parkeringsövervakning med böter för olovlig parkering.

• Gratisbuss från Herrevadskloster till Söderåsens Nationalpark.



Parkering - 2021

• Vi har en skylt i Mölle som visar när det är 
fullt på Kullaberg vid fyren.

• Vi har byggt om parkeringen vid Café 
Annorlunda, Stenshuvud så att man kan 
köra runt och vända.

• Vi har monterat fordonsräknare på 
Söderåsen, finns även på Stenshuvud och 
Kullaberg



Skötsel och tillsyn - 2021

• Väktare på plats som hänvisat vidare till andra platser då det varit fullt.

• Naturvärdar har kommunerna Hässleholm, Vellinge, Klippan och 
Simrishamn (pilotprojekt Stiftelsen Skånska Landskap)

• Naturvårdsförvaltare har genomfört tillsyn inom områden där besökare 
normalt inte följer föreskrifterna.

• Löpande tillsyn och skötsel på friluftslivsanläggningar inom Verkeån och 
Maglehemstrakten.

• På Kullaberg har vi ungdomar via kommunen som feriearbetar samt 
volontärer från Mölle by.

• Utökad tillsyn på Ivön samt tillsyn som tidigare år vid Immeln, här har vi 
en Naturvårdsvakt.

• Utökad tillsyn inom djurskyddsområdet Vombs Fure.



Stenshuvud och Söderåsen - 2021

• Kraftigt markslitage på sina håll, ca 3000 passager per dag under den 
mest hektiska perioden på en av lederna mot havet. Tydligt att vi behöver 
jobba med infrastruktur för att skydda naturvärden. Har fått tillstånd från 
kulturmiljö att bygga spång genom fornlämningsområde för att leda folk 
ner till stranden och förhoppningsvis minska slitage.

• Ökad mängd tältning på fel platser i år, och det är en ökning från redan 
ganska höga nivåer.

• Fortsatt utmaning att besökare tältar och eldar på platser där de inte får. 
Vi har gjort statistik på överträdelser under sommarsäsongen, och 
Tourism in Skåne kommer ha ett projekt i oktober om hur man på 
nyskapande sätt kan motverka s.k. ”oönskade beteenden” i skyddad natur 
med Söderåsen som case. 



Kommunikation - 2021

• Vi har haft löpande kommunikation hela sommaren på våra sociala medier. 
Det har varit information om nedskräpning, visa hänsyn, allemansrätt, 
parkering och vi hänvisar till områden med färre besökare.

• Besökskartan (Stiftelsen Skånska Landskap) har visat var det normalt finns 
plats att parkera och var det normalt är fullt på helger och semester. Kartan 
har uppdaterats varje vecka.

• Nya kartfoldrar med föreskrifter.

• Vi har synts i media.

• Enkät om skyltning.



Samverkan - 2021

• Frukostmöten med Landshövdingen, 5 st (kommunikation, infrastruktur, 
naturvärdar)

• Uppstart av ett Skånskt friluftsråd (Tourism in Skåne, Region Skåne, 
Landshövdingen, Länsstyrelsen Skåne, Stiftelsen Skånska Landskap, 
Trafikverket)

• Fortsatt samverkan, information och dialog har skett inom följande forum:
- Naturvårdsverket och ytterligare tre län
- Länsnaturträff
- Stiftelsen Skånska Landskap
- Destinationsprojekt Söderåsen 
- Kanotledsråd 
- Fortifikationsverket
- Polisen
- Trafikverket
- Ystad och Tomelilla kommuner tillsammans med Högestad Gård AB, 
- Samrådsgrupp för naturvård



Andra förberedelser inför säsongen 2021

• Upphandling toaletter 

• Upphandling friluftslivsanläggningar

• Upphandling vägar p-platser

• Upphandling gränsmarkering 

• Upphandling bevakning/kontrollavgift 

• Ny plan för uppföljning av biologisk mångfald och friluftsliv

• Naturvårdsplan och Friluftslivsplan

• Plan för tillgänglighet i skyddad natur

• Plan för tätortsnära natur

• Upphandling av naturvärdar på Måkläppen



Vad blev resultatet efter alla åtgärder?

Årets säsong blev lugnare än 2020. 

Besökare sprids över hela året, längre säsong.

Besökare har hittat till nya områden.

Bättre efterlevnad av föreskrifter jämfört med året innan. 

Kommunen, markägare, byföreningar och vägföreningar i Kullabygden är 
nöjda. 

Hembygdsföreningen, markägare och närboende till Hallamölla vattenfall är 
nöjda.



Viktigaste åtgärderna?

Samverkan – många aktörer agerade

Informationssatsningar – skyltar, besökskarta, kartfoldrar

Inhyrda väktare i Stenshuvuds och Söderåsens nationalparker och i 
naturreservaten Kullaberg, Fyledalen, Knivsås-Borelund och Agusa-
Hallamölla. 

Parkeringsövervakning

Naturvärdar och tillsyn på plats ses som verkningsfullt när det gäller en ökad 
hänsyn både till varandra och till naturen.



2022

• Fortsatt samarbete i länet

• Skånes friluftslivsråd bildas

• Bemanning ute i naturen

• Uppföljning av friluftsliv och 
biologisk mångfald



Tack för mig!


