
 

 

 

 

Magnarps Intresseförening 

Aktuell Information  

Augusti 2017  

 
Sommaren lider mot sitt slut och vi kan väl konstatera att det inte har varit den soligaste 

upplevelsen! Mycket växlande väder med ömsom sol, regn och blåst! 

Vi förbereder oss nu för hösten och kommer att ta iland badflotten i början på september – 

förhoppningsvis innan den första höststormen ryter till. badtrappan på östra piren får sitta 

kvar en bit in i oktober 

 

Vi har fått ett antal frågor från våra medlemmar med avseende på ansvaret för att hålla 

trottoarer framkomliga och ibland synpunkter på att Ängelholms kommun inte hanterar 

detta på ett ändamålsenligt sätt.  

Vi har tagit upp detta med kommunen men samtidigt vill vi påminna om att det är respektive 

fastighetsägare som har ansvaret för att trottoaren är framkomlig och att buskar och träd 

inte skymmer trafikskyltar etc.  

Detta finns reglerat i Ängelholms Kommuns Författningssamling KFS 423 

 

Vi kommer nu att starta upp arbetet i de arbets-/intressegrupper som diskuterades på 

årsmötet och beslutades vid styrelsemötet den 8 augusti 

Ordföranden kommer att kontakta de medlemmar som anmält intresse för att delta! 

 

 

 

 



Naturreservat Magnarps Strandmarker 

 

  Bild 1  Magnarps strandmarker   

Vid ett möte 25 augusti med Marja Nordin, Naturvårdshandläggare, Hanna Hanzén 

Parkingenjör från Ängelholms Kommun och Leif Johansson från Magnarps Intresseförening 

kunde vi konstatera att det finns en viss förvirring med avseende på den geografiska 

omfattningen på naturreservatet Magnarps Strandmarker då det beskrivs olika på 

Kommunens hemsida; i skötselplanen och från Naturvårdsverket.  

Naturvårdsområdet med sina två skötselområden som framgår av Fig 1                                       

 
Fig 1 Magnarps Strandmarker med skötselområde 1 och 2 

 



Skötselområde 1 

Naturvårdsbränning 

Den naturvårdsbränning som planerades inom skötselområde 1 i våras men som fick skjutas 

på framtiden på grund av väderleksförhållandena planeras nu att genomföras under hösten 

istället. 

Viss osäkerhet råder dock eftersom naturvårdsbränningen förutsätter frånlandsvind eller 

ännu hellre vindstilla samtidigt som fuktigheten i marken inte får vara för hög. Vi håller 

tummarna för att vädergudarna står på vår sida 

 

Röjning 

Under våren genomfördes en första etapp av röjning av vedväxter som plantor av björk, al 

och ek. Detta har skapat en önskvärd markstörning vilken är nödvändig för att skapa bättre 

förutsättningar för sandmarkslevande insekter och en vitalisering av fröbanken hos örter. 

Ett exempel på hur marken påverkas och sanden friläggs framgår av bild 2  

 

 

 

 

   

Bild 2 Frilagd sand efter röjning av vedväxter 

 

 

 

 

 

 

 



Nästa etapp i röjningsarbetet kommer att genomföras under hösten/vintern med fokus 

på oönskad växtlighet inom skötselområde 1 med inriktning dels på växtligheten längs 

Magnarpsvägen och dels på ett parti vresrosor på heden. Röjningen av vresrosor på 

heden är ett test som om det utfaller positivt efter en utvärdering kommer att följas av 

en mer omfattande röjning av vresros under 2018/2019  

Bild 3 och 4 ger en bild av hur det ser ut idag  

 

 

       Bild 3 Vresros vid Magnarpsvägen       Bild 4 Vresros vid Skåneleden  

I områdets sydligare del längs Magnarpsvägen har ek rönn och fägelbär etablerat sig (bild 5 

visar ett exempel) och en insats för att röja bort dessa bestånd kommer att vara en del av i 

skötselinsatserna under hösten/vintern 2017/2018 

Bild 5 Ek som etablerat sig längs Magnarpsvägen 



Djurhållning 

En förutsättning för ett lyckat varaktigt resultat av naturvårdsbränning och röjning är att 

detta kombineras med viss djurhållning. Kommunen söker aktivt efter intresserade 

djurhållare som vill bidra med betesdjur under en del av sommarhalvåret.  

Vilket område som blir aktuellt för bete är inte bestämt i dagsläget utan kommer att 

diskuteras med en eventuell djurhållare 

Djurhållning kräver stängsling av det aktuella området vilket kommer att utföras i samråd 

med djurhållaren varvid Kommunen står för kostnaderna 

 

Förglesning 

I den bortre delen av skötselområde 1 snett nedanför Svalövs sommarkoloni finns ett 

område med träd och buskar som med fördel kan glesas ut dels för att öka tillgängligheten 

men också för att bättre smälta in i omgivningen. Detta kommer att studeras närmare och 

bör om det befinns lämpligt kunna genomföras under 2018  

 

Bild 6      Bild 7  

 

 

Skötselområde 2  

Skötselplanen för fokuserar i huvudsak på underhåll av Skåneleden   

medan möjligheterna att glesa ur området och öka tillgängligheten genom att ta bort ett 

antal träd kommer att analyseras  

Skötselområde 2 illustreras i bild 8; 9 och 10  



 

Bild 8  Utsikt från parkeringen mot öster         Bild 9 Utsikt från backkrönet vid Ripvägen

  

Bild 10 Område 2 mitt emot Ripvägen 



Skyltning 

Under hösten kommer kommunen att ta fram informationsskyltar med karta och text som 

beskriver reservatet. Skyltarna kommer att placeras ut under våren 2018 vid gränsen till 

reservatet i anslutning till Skåneleden och andra tillträden till reservatet 

 

Fiske inom Naturreservatet 

En frågeställning med avseende på eventuella restriktioner för fiske inom 

naturvårdsområdet har kommit till föreningen som efter kontakt med Länsstyrelsen kan 

konstatera att det inte finns några fiskerestriktioner  

Bifogat finns länkar till reservatsbestämmelser och fiskelagstiftning 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/om-

lansstyrelsen/forfattningar/2015/fs2015_36.pdf 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-

natur/fiske/fiskebestammelser/HuvudfolderWEBB.pdf 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-

natur/fiske/fiskebestammelser/BilagaWEBB.pdf 

   

Magnarp 61:1 ”Vandrarhemmet” 

Nu har arbetet med detaljplanför Magnarp 61:1 påbörjats och befinner sig i ett 

inledningsskede. Arbetet baseras på ett planbesked från den 2016-07-18 som i sin tur 

baserats på en ansökan om planbesked i vilken det anges att planläggning önskas för att 

”säkerställa Fastighetens framtida användningsområde som hotell och/eller som 

vandrarhem och andelsbostäder” 

Detaljplanen kommer att utarbetas under hösten för att sedan gå ut för samråd  

 

Magnarpsvägen 

Ansvaret för Magnarpsvägen kommer under hösten att övergå från Vägverket till 

Ängelholms kommun. Ansvaret för Magnarps Byaväg kvarstår hos vägverket!  
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