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1 Mötet öppnades av Leif  

2 Utsänd dagordning godkändes (men följdes inte …) 

3 Presentation av deltagarna 

Deltagarna i mötet ombads göra en kort presentation av sig själva då gruppen 

inte tidigare träffats och flera av deltagarna inte haft någon tidigare relation 

4 Intresseområde  

Mötet enades om att gruppens primära intresseområde omfattar strandremsan 

från Magnarpsbäckens utflöde i Skälderviken till Björkhagen inklusive Magnarps 

Skog. Intresseområdet begränsas i Nordväst av en rät linje från 

Magnarpsbäckens utlöde till Magnarps skola med undantag av Sommarsol och 

Vejbystrands förskola dvs samtliga områden med en fastighetsbeteckning 

Magnarp xx:xxx. Vidare av Magnarps Byaväg med undantag av Böke högar 

Magnarp S:4 som ingår i intresseområdet.  

Området under etablering ovanför Hässleholmskolonin med Frida Nilssons väg 

ligger utanför gruppens intresseområde. 



5 Magnarps Strandmarker 

Skötselplanen för Magnarps Strandmarker diskuterades varvid det framkom att 

det råder osäkerhet med avseende på vilken skötselplan som gäller 

 Den skötselplan som var underlag vid beslutet att etablera Naturreservat 

”Magnarps Strandmarker” eller 

 Den reviderade version som omfattar utöver skötselområde 1 och 2 

också skötselområden 3; 4 och 5 dvs området fram till Magnarps Skog 

Osäkerhet rådde mellan mötesdeltagarna om den budget för skötsel av 

reservatet i sådana fall också skulle täcka skötselområde 3; 4 och 5.                      

 Leif försäkrade att så inte är fallet men fick samtidigt i uppdrag att klarlägga 

frågan om skötselplan. 

 Vid mötet konstaterades att det förefaller som att skötselplanen för område 2 

ändrats i den reviderade versionen, varvid det ifrågasattes om en sådan ändring 

av ambitionsnivå är förenlig med det beslut som tagits i samband med bildandet. 

Frågan kunde inte i detalj studeras vid mötet utan måste belysas vidare. 

Skötselområde 1 

Gruppen ansåg att skötselplanen för område 1 är realistisk och 

överensstämmande med de ambitioner man har. Däremot är man inte fullt nöjd 

med hur skötselplanen efterlevs. 

 Den naturbränning som planerades i våras kunde inte genomföras och 

omplanerades till i höst. Inte heller höstens plan kunde hållas på grund av 

väder och vind. Man har full förståelse för svårigheterna men befarar att 

med de vindförhållanden som normalt råder på platsen kan detta bli en 

ständigt framflyttad aktivitet.                                                                          

Frågan väcktes om ett mera lokalt upplägg med bränning med hjälp av 

frivilliga insatser vore möjligt, detta för att kunna utnyttja de enstaka 

dagar med rätt vindförhållanden och snabbt kunna exekvera när det är 

lämpligt 

 En mera detaljerad tidplan med avseende på omfattning och tidpunkt 

förnästa steg efterlystes och Leif fick uppdraget att undersöka detta. De 

gruppmedlemmar som är närboende vid skötselområde 1 kommer att 

genomföra en inventering av åtgärder inom ramen för skötselplanen och 

föreslå en prioritering av de åtgärder som anses mest angelägna och som 

bör genomföras under innevarande höst/vinter 

 

 



Skötselområde 2 

Gruppen har samsyn med avseende på att ambitionsnivån i skötselplan för 

område 2 inte överensstämmer med den önskade nivån. Det föreligger ett behov 

av att förstå bakgrunden till den nivå som gäller. Finns det finansiella 

begränsningar eller finns det naturvärden som måste skyddas och i så fall vilka 

och varför? Leif fick i uppdrag att ta upp frågan för att öka förståelsen 

Delar av området betades så sent som under 50- och 60 talet av får hästar och 

kor och omgärdas av stengärden av stort kulturhistoriskt värde men är i sitt 

nuvarande skick inte tillgängligt med undantag av Kattegattleden som är 

framkomlig och underhålls. 

Frivilliga insatser 

Frågan om frivilliga insatser för att underlätta eller tidigarelägga åtgärder som 

planeras diskuterades varvid Leif baserat på tidigare diskussioner med 

Ängelholms kommun informerade att sådana insatser är möjliga men under vissa 

förutsättningar. Magnarps Intresseförening skulle i sin regi kunna genomföra 

insatser förutsatt att dessa överenskommits med kommunen och kommunen 

formellt lagt ett uppdrag till föreningen. 

I samband med inventeringen av åtgärder inom skötselområde 1 ser man också 

över vilka åtgärder som eventuellt skulle vara möjliga att genomföra med 

frivilliga krafter 

LONA projekt 

Gruppen ombads att analysera de potentiella LONA projekt som distribuerats för 

kännedom inför mötet och snarast komma tillbaka med en återkoppling och 

prioritering till Leif 

Övrigt 

Leif träffar Marja Nordin, Naturvårdshandläggare vid Ängelholms kommun den 8 

november för en diskussion om LONA projekt 2018  

Nästa möte 

Leif kallar till nästa möte när vi vet mer om de frågor som ställts under 

uppstartsmötet. Preliminär tidpunkt februari eller vid behov 

Vid protokollet 

 

 Leif Johansson 



AP 

 aktivitet ansvarig 

1 Klarlägg situation med skötselplan Leif 

2 Tidplan skötselområde 1 Leif 

3 Inventering/prioritering skötselområde 1 Eva 

4 Bakomliggande orsaker skötselområde 2 Leif 

5 Prioritering LONA projekt Alla 

6 Möte med Marja Nordin Leif 

7 Kallelse nästa möte Leif 

 

   

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

 


