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1. En mera detaljerad planering av höstens och vinterns ”röjning” inom skötselområde 1 inom 

Magnarps Strandmarker kommer att tas fram i samband med ett besök på plats av Marja 

och Hanna.  

Det förslag till åtgärder och prioriteringar som tagits fram av Intresseföreningens naturgrupp 

kommer att användas som underlag  

I samband med detta kommer man också att se över vilka åtgärder som Intresseföreningen 

med frivilliga insatser kan bidra med.  

 

2. Naturvårdsbränning har inte kunnat genomföras som planerat under 2017 och är nu 

uppskjuten till våren 2018. Det finns en risk för att historien kommer att upprepa sig under 

2018 av samma orsaker som under 2017 och att ytterligare förskjutning kan bli fallet. 

Vi konstaterade att det är svårt för den entreprenör som upphandlats att utföra uppdraget 

då en förplanering är näst intill omöjlig att göra när väder och vindförhållanden växlar från 

en dag till en annan  

För att säkerställa att bränningen genomförs behöver vi en entreprenör som kan erbjuda en 

mycket kort inställelsetid, vilket sannolikt betyder en mindre lokal aktör. 

Möjligheterna att göra en ny upphandling som möter dessa kriterier bör ses över. 

Inför naturvårdsbränningen är det önskvärt med en ordentlig information till kringboende 

och andra för att tydliggöra varför detta görs och vilka effekter det kommer att få.  

 

3. Synpunkter från såväl Intresseföreningen och övriga Magnarpsbor med avseende på 

skötselplan för skötselområde två diskuterades.  

En genomgång av området kommer att göras med målsättningen att skapa samsyn på vilka 

insatser som är lämpliga och önskvärda.  

Det är viktigt både för Magnarpsborna och kommunen att Ängelholm första kommunala 

naturreservat uppfattas positivt. 

 

4. Trafiksituationen i Magnarp och specifikt på Magnarpsvägen, med sommartid mycket hög 

trafikintensitet, skymda utfarter och kurvor som innebär stora risker. 

En särskilt utsatt grupp trafikanter som sommartid frekventerar Magnarpsvägen är 

Sommarsols gäster som trafikerar vägen med sina permobiler och rullstolar från Vejbystrand 

fram till Magnarps Hamn  

Ett förslag att handikappanpassa skåneleden i sträckningen från heden till Magnarps hamn 

diskuterades  

En sådan anpassning skulle medföra att leden måste breddas något samt att stenar och 

andra hinder måste röjas bort samt en beläggning av ett ett ytskikt med stenmjöl påföras 



Åtgärden ligger klart i tiden genom skapandet av tillgänglighet för alla de som inte med 

lätthet kan få naturnära upplevelser och skulle utöver att minska riskerna i trafiken sannolikt 

också skapa en hel del goodwill  

Finansiering av åtgärden borde delvis kunna ske genom LONA projekt  

 

5. Intresseföreningens förslag till LONA projekt för 2018 diskuterades och vi konstaterade att 

samtliga föreslagna projekt är intressanta samtidigt som det av olika skäl inte går att 

genomföra allt under 2018 utan vi ansöker om LONA bidrag till utvalda projekt och 

återkommer med andra för 2019 och 2020. Ansökningar för projekt som startas under 2018 

skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 1 december.    

En förutsättning för att ansöka om LONA bidrag är att berörda markägare stödjer projektet, 

vilket i sin tur medför att flera projektförslag inte kommer att kunna hanteras inom ramen 

för årets ansökningar.  

 

 ”Prästaviken och Mögsånn” (området från Magnarps hamn till Magnarps skog) 

Angeläget och intressant projekt, högt prioriterat men med den korta tid som 

återstår innan ansökningstiden går ut bedömer vi att vi inte hinner få de 

medgivanden från markägaren, som är en förutsättning, på plats i tid. 

Väntar! 

 ”Kronoskogen” eller Magnarps skog 

Även detta ett intressant projekt men även här bedömer vi att tiden är för knapp 

för att inhämta markägarens godkännande 

Väntar! 

 ”Magnarpsbäcken” 

Intressant och angeläget projekt som i sin förlängning kan öka såväl tillgänglighet 

som naturvärden. 

Ansökan görs! 

 ”Vare Hög och Böke Högar” 

Projektet mera av karaktären att lyfta fram byns historiska bakgrund samtidigt 

som det är ägnat att stimulera våra yngre förmågor att intressera sig dels för vår 

historia och dels för byn som sådan 

Väntar! 

 ”Fritsa Sträde” – allen ner mot hamnen 

Mycket angeläget att restaurera och förnya allen som utgör ett signum för 

Magnarp 

Ansökan görs! 

 

 

AP 1 Jag tar fram underlag för de fastigheter som berörs av projekt ”Magnarpsbäcken” 

AP 2 Marja undersöker förhållandena rörande Magnarpsvägen 

AP 3 Marja förbereder LONA ansökningarna för de valda projekten 

 


