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 Magnarps Strandmarker, skötselområde 2  

Vid en genomgång på plats av de södra delarna av skötselområde 2 

diskuterades ett antal potentiella åtgärder för att öka områdets 

tillgänglighet, attraktivitet samtidigt som befintliga naturvärden skall 

bibehållas och förstärkas 

1. Skapa visibilitet från Magnarpsvägen från norr in mot ett av 

reservatets klapperstensfält 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

o Visualisera områdets fantastiska klapperstensfält för 

cyklister och motionärer på Magnarpvägen 

o Skapa en möjlighet att komma in i området för mindre 

underhållsarbete 

o Enkel åtgärd utan problem för åtkomst – access från 

Magnarpsvägen 

AP Marja återkommer med beslut och direktiv 

 



 

2. Fäll alar i utkanten mot havet 

 

o Låt materialet ligga kvar och förmultna ibland befintliga 

slånbuskar för att öka andelen förmultnande material i 

strandlinjen till fromma för den biologiska mångfalden 

o Öka visibiliteten fån Skåneleden mot havet 

AP Marja återkommer med beslut och direktiv 

3. Underhåll skåneleden  

o Underhållsbehov finns i vissa blöta partier på skåneleden 

där besökare tvingas välja alternativa vägar för att undvika 

gyttja och vatten 

o Se över placering av spänger 

AP Marja kontaktar ansvarig instans vid kommunen för eventuell 

åtgärd 

4. Uppröjning av ris och grenar 

o Stora mängder av ris och grenar ligger kvar efter tidigare 

rensningar och verkar negativt på områdets attraktivitet 

o Riset och grenarna bör tillsammans med visst nyrensad sly 

flisas på plats och flisen spridas på stigarna i området 

o Skapa siktlinjer genom området mot havet 

o Gammalt avverkat virke i olika grad av förmultning skall 

ligga kvar till fromma för den biologiska mångfalden 

o Magnarps Intresseförening åtar sig att se till att flisning 

och spridning av flis utförs under överinseende av 

Ängelholms kommun 



AP Marja undersöker möjligheterna att ställa en flismaskin till MIF 

förfogande och placera den på lämplig plats inom reservatet 

5. Underhåll klapperstensfält 

o För att undvika att befintliga klapperstensfält växer igen 

krävs ett årligt underhållsarbete med röjning av årsskott 

framför allt i fältens kanter 

o MIF åter sig att tillse att underhållet genomförs enligt avtal 

med Ängelholms kommun 

AP Marja verkar för att avtal skyndsamt kommer på plats 

6. Högvuxna buskar och träd längs Magnarpsvägen 

o Magnarpsvägen är en av de få vägsträckor inom 

Ängelholms kommun som erbjuder besökare sikt mot 

havet.  Under årens lopp har emellertid sikten till stor del 

eliminerats genom att träd och buskar i vägrenen tillåtits 

växa sig stora och höga 

o Viss röjning av buskar och fällning av träd bör göras längs 

vägen från gränsen till område 1 och fram till Utsiktsvägen 

o MIF kan genomföra åtgärden i samverkan med Ängelholms 

kommun med avseende på bortforsling av material 

AP Marja kontaktar vägansvarig vid Ängelholms kommun för 

beslut om åtgärd! 

 

 

 

 

 

 

 Skötselområde 5 – gränsen mot Magnarps skog 

En diskussion om naturvärden och möjligheter i gränsen av 

skötselområde 5 och Magnarps skog genomfördes på plats varvid vi 

tillsammans konstaterade att det finns kulturminnen värda att bevara 

och framhäva. 



Området har under senare år vuxit igen och omfattande aspbestånd och 

annan växtlighet har etablerats. 

Stengärdsgården som utgör gräns mot Magnarps skog bör friläggas och 

växtligheten ut mot stranden avverkas och röjas. 

 En grundförutsättning för att kunna vidta åtgärder är att 

markägaren tillstyrker och eventuellt bidrar  

 Röjning av sly och buskvegetation ut mot stranden har tillstyrkts 

av markägaren 

AP Magnarps Intresseförening tar kontakt med markägaren och 

undersöker förutsättningarna 

AP Marja undersöker om dispens från strandskyddet erfordras 

 I det fall markägaren tillstyrker röjning av aspbestånd och att 

frilägga stengärdsgården i gränsen mot skogen bör projektet 

kunna finansieras som ett LONA projekt 

 Underhåll av området efter projektets genomförande sker i 

samarbete mellan markägaren, Magnarps Intresseförening och 

Ängelholms kommun 

o Alternativt kan betesdjur, varvid stängsling erfordras, eller 

frekvent klippning av nytillväxt tillämpas. 

 

 Badstranden vid östra piren vid Magnarps hamn 

Stranden omedelbart öster om piren har under höst och 

vinterstormarna under senare år eroderats och ett mindre område som 

tidigare varit vass och buskbeklätt har ersatts av ett ogästvänligt område 

med sten och grus.   

 Magnarps Intresseförening vill iordningställa området genom 

utfyllnad av schaktmassor och en eventuell stenskoning, skapa ett 

ytskikt av jord samt beså området med gräs 

o Skapa tillgänglighet till området 

o Utöka det gräsbevuxna området vid Magnarps hamn med 

ytterligare ett antal kvadratmeter till glädje för boende och 

besökande under sommarmånaderna 

o Belastningen på stranden under soliga sommardagar är 

otroligt stor varför en utökning av tillgänglig gräsyta skulle 

välkomnas 

AP Marja undersöker förutsättningarna för genomförande med 

avseende på strandskyddsbestämmelserna 



 

 Grillplats vid fortet 

Ett förslag att etablera en grillplats i direkt anslutning till fortet vid 

Magnarps hamn har framställts till Magnarps Intresseförening. Framför 

ingången till fortet har sedan gammalt funnits en halvcirkelformad 

stengärdsgård som omger en ca 15 kvm stor yta i direkt anslutning till 

fortet. Utrymmet har över tiden av och till överspolats vid kraftiga höst 

och vinterstormar med påföljd att det fyllts med tång och grus. 

o Magnarps Intresseförening vill med ideella resurser ta bort tång 

och grus och återställa utrymmet i ursprungligt skick samt 

etablera en grillplats tillgänglig för allmänheten vid fortet i skydd 

av den gamla gärdsgården 

AP Marja undersöker förutsättningarna för genomförande med avseende 

på strandskyddsbestämmelserna  

 

 Övrigt 

Trafiksäkerheten vid vissa avsnitt på Magnarpsvägen lämnar en del 

övrigt att önska. Ett speciellt utsatt avsnitt finns vid Magnarpsvägen 65 

där vegetationen sommartid eliminerar all sikt för trafik från Magnarp 

mot Vejbystrand 

o Området enligt bifogat foto bör röjas från befintlig vegetation för 

att i görligaste mån eliminera risken för person- och andra skador i 

kurvan 

o I den mån Ängelholms kommun inte har resurser att genomföra 

erforderlig röjning kan MIF vara behjälplig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP Marja kontaktar ansvarig instans för beslut och åtgärd 


