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Beslut om ändrade föreskrifter och ändrad 
geografisk utbredning av naturreservatet 
Fyledalen i Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner  

 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) om att utvidga 
naturreservatet Fyledalen med del av fastigheterna Röddingeberg 3:19, Röddinge 
7:12 i Sjöbo kommun samt ett litet område på del av fastigheten Benestad 2:1 i 
Tomelilla kommun till att även omfatta det område som utmärkts med grönstreckat 
raster på bifogad kartbilaga 1.  
 
För den tillkommande delen ska beslut om bildande naturreservatet Fyledalen i 
Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner meddelat den 9 april 2015 med dnr 511-
25710-2013, 1286-208, gälla med samma syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 kap 5, 
6 och 30 §§.  
 
Länsstyrelsen beslutar att ändra förskriften B4 till följande lydelse för hela 
naturreservatet: 
 

- B4. biotopvårdande åtgärder i Fyleån i syfte att gynna tjockskalig 
målarmussla och dess värdfiskar och för att gynna åns hydrologiska och 
morfologiska tillstånd. Detta kan innebära tillförsel av bottensubstrat 
och/eller död ved, plantering av klibbal, avverkning och borttagning av träd, 
uppsättande och justering av dämmen enligt vattendom M1344-12, 
utplantering av tjockskalig målarmussla och dess värdfisk, 
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Länsstyrelsen beslutar att införa föreskriften B8 för hela naturreservatet: 
- B8. åtgärder som genomförs av förvaltaren som skötsel i syfte att motverka 

skador som orsakas av vilt eller främmande och/eller invasiva arter. 
 
Länsstyrelsen beslutar att införa nya undantag från föreskrifterna som ska gälla för 
hela naturreservatet enligt följande:  

- A1 gäller ej i samband med röjning av siktgator för jakt efter skriftlig 
överenskommelse med Länsstyrelsens förvaltare. 

- A10 gäller inte inom området som markerats på kartbilaga 2 under 
förutsättning att det enbart sker på två ställen efter överenskommelse med 
Länsstyrelsens förvaltare och att det endast sker med spannmål och/eller 
frukt. 

- C5 gäller ej ridning för djurhållaren eller representant för denna i samband 
med djurhållning. 

 
Länsstyrelsen beslutar vidare att kartbilaga 2, tillhörande beslutet från den 9 april 
2015, ändras på det sätt som framgår av kartbilaga 2 tillhörande detta beslut. 
Ändringen innebär att delar av området som tidigare var markerat som ekonomiskt 
skogsbruk omförs till naturskog och medför att föreskrifterna gällande ekonomiskt 
skogsbruk och naturskog får en annan omfattning. Kartbilaga 2 i detta beslut ersätter 
kartbilaga 2 i beslut från 9 april 2015. 
 
Länsstyrelsen beslutar även med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) att 2,45 
ha av naturreservatet Fyledalen, som är markerat på bifogad kartbilaga 1, upphävs 
för att istället ingå i naturreservatet Benestads backar när beslut om utökning av 
detta vinner laga kraft. 
 
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 
Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält enligt Naturvårdsverkets anvisningar.  
 
Med stöd av 3§ Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan, Bilaga 3, vilken gäller för 
naturreservatet i sin helhet 
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. 
Naturreservatet Fyledalen i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. 
Svartstreckad linje anger reservatsgränsen. 
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Uppgifter om naturreservatet 
Namn Naturreservatet Fyledalen  

Kommuner Tomelilla, Ystad och Sjöbo 

Natura 2000 ID SCI SE0420250, SE0430139 

DOS-ID 1116962 

Gränser Området avgränsas på bilagd karta av en svart streckad linje 

(bilaga 1) 

Fastigheter  Se bilaga 5 

Läge Ca 4 km SV om Tomelilla, 1km SO om Högestad i söder till strax S om 

Röddinge i norr 

Kartblad Topografiska kartor: 02DSV, 02DSO 

 Ekonomiska kartor: 2D2e, 2D1f, 2D2f 

Koordinat centralpunkt x: 428078 y: 6157127 (SWEREF99 TM)  

Naturgeografisk region  Skånes sediment- och horstområde  

Typindelning enligt vatten- 

direktivet: Vattendrag, Grundvatten 

Vattenförekomst (HID): MS_CD: WA67620896, VISS EU_CD:NW616280-137397 Fyleån är 

övrigt vatten - restaurerad sträcka 

MS_CD: WA68909120, VISS EU_CD: SE616179-138195 NYBROÅN: 

Örupsån-källa– vattenförekomst-del av Nybroån samt nedre delen av 

Trydeån 

Inskrivna nyttjanderätter  se bilaga 5 

Gemensamhetsanläggningar se bilaga 5 

Areal ca 946 ha 

Förvaltare  Länsstyrelsen Skåne 
 

Syftet med naturreservatet är att: 
- bevara biologisk mångfald 
- vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
- tillgodose område för friluftslivet 
- skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 

skyddsvärda arter 
 
Precisering av syftet: 

- bevara och utveckla befintliga och potentiella naturvärden i ett större 
sammanhängande landskapsavsnitt av nationell betydelse för naturvården 
samt bibehålla områdets kulturvärden och nuvarande betydelse för 
friluftslivet, 

- upprätthålla och utveckla gynnsamt bevarandetillstånd för i området 
förekommande arter och livsmiljöer enligt EU´s art- och habitatdirektiv,  
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- långsiktigt bevara och utveckla de biotoper i området som utgör en livsmiljö 
för fridlysta och nationellt rödlistade växt- och djurarter samt arter och 
biotoper som omfattas av nationellt åtgärdsprogram,  

- långsiktigt bevara och utveckla områdets ädellövs- och sumplövskogar till  
naturskogar, 

- bevara och utveckla betesmarker så att de utgörs av en variation av öppna, 
träd- och buskrika områden, brynmiljöer och betespåverkade skogspartier, 

- bevara och utveckla områdets hydrologi och Fyleåns, Trydeåns och Mölleåns 
naturliga vattenföring och biologisk mångfald samt vidmakthålla en god 
vattenkvalitet, 

- bevara områdets geomorfologiska särdrag, 
- tillgodose allmänhetens möjlighet till rörligt friluftsliv som kan ge rika natur- 

och kulturupplevelser och erbjuda en tilltalande landskapsbild, samt på ett 
lämpligt sätt informera besökarna om områdets naturmiljöer, geologi och 
kulturhistoria.  

 
Syftet uppnås genom att: 

- lövskog lämnas i en stor del av området fritt från ekonomiskt skogsbruk för 
att på sikt skapa naturskogar med en naturlig intern dynamik, 

- luckhuggning, ringbarkning och tillskapande av högstubbar i syfte att skapa 
mer död ved och mer variation i åldersstrukturen, 

- ingen levande eller död lövved tas bort från skogsmarken i området (med 
undantag av de områden där ekonomiskt skogsbruk fortfarande är tillåtet), 

- betesmarkerna hävdas med naturvårdsinriktad beteshävd,  
- nödvändiga åtgärder vidtas för att bevara och stärka livsmiljöer för fridlysta 

eller rödlistade arter samt särskilt skyddsvärda arter som är knutna till 
livsmiljöer som ingår i art- och habitatdirektivet. Exempel på åtgärder är 
naturvårdsbränning, skapande av sandblottor, 

- utföra insatser för att återskapa ett naturligt vattenflöde för Fyleån och skapa 
förutsättningar för en hög biologisk mångfald i vattendragen, t ex genom att 
tillföra död ved i vattendraget, 

- restaurera ohävdade områden där rikkärr finns,  
- ordna angöringspunkter, information och anläggningar för att kanalisera 

besökare så att naturvärdena inte skadas och upplevelsen av området 
bibehålls, 

  



 

    6(18) 

2021-05-25 
 

Dnr 511-24243-2015 
 1286-208 

 

 

 
 

Reservatsföreskrifter 
 
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet.  
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:  

1. avverka träd eller buskar eller bortföra död ved,  
2. vidta åtgärd såsom att plöja, spränga, gräva, schakta, dika, tippa, dumpa, 

anordna upplag, utfylla med rensmassor eller annat material, markbearbeta 
eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål, ytbildning eller 
småvatten, 

3. uppföra ny byggnad eller annan anläggning såsom t.ex. mast och 
vindkraftverk, 

4. anordna vägar och stigar,  
5. dra fram luft- eller markledning, 
6. utföra dikning eller dränering, 
7. uppföra hägnader, 
8. använda biologiska eller kemiska bekämpningsmedel, tillföra 

växtnäringsämnen, kalk eller andra gödsel- eller jordförbättringsmedel,  
9. låta betesdjur som är under behandling med långtidsverkande 

avmaskningsmedel beta, eller att avmaska betesdjur, eller släppa avmaskade 
betesdjur tidigare än 14 dagar efter avmaskning, 

10. utfodra vilt inom de områden som är markerade som naturskog på bilaga 2, 
11. omföra jordbruksmark eller förut icke skogbärande mark till skogsmark, 
12. så eller plantera träd, buskar eller andra växter, 
13. sätta ut fisk eller kräftor i vattensamlingar eller vattendrag, 
14. utföra åtgärder som kan påverka områdets hydrologi och vattenkvalitet 

negativt. 
 
 
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång.  
 
För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom 
naturreservatet:  
 

1. utmärkning av och upplysning om reservatet, 
2. avverkning, luckhuggning, ringbarkning eller röjning i skog i syfte att skapa 

naturskog i enlighet med kartbilaga 2,  
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3. skötsel av betesmark innefattande betesdrift, slåtter, naturvårdsbränning, 
uppsättande och underhåll av stängsel och vattningsanordningar för 
betesdjur, åtgärder för att utveckla träd- och buskskiktet såsom plantering, 
sådd, röjning, avverkning, enligt kartbilaga 2, 

4. biotopvårdande åtgärder i Fyleån i syfte att gynna tjockskalig målarmussla 
och dess värdfiskar och för att gynna åns hydrologiska och morfologiska 
tillstånd. Detta kan innebära tillförsel av bottensubstrat och/eller död ved, 
plantering av klibbal, avverkning och borttagning av träd, uppsättande och 
justering av dämmen enligt vattendom M1344-12, utplantering av 
tjockskalig målarmussla och dess värdfisk, 

5. utförande av åtgärder för att gynna sandödla och andra sandmarksgynnade 
arter genom skapande av sandblottor, naturvårdsbränning, röjning och 
slåtter i enlighet med kartbilaga 2, 

6. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens 
tillgänglighet såsom parkering, toalett, stättor och spänger,  

7. uppföljning av områdets bevarandemål, skötsel och miljöövervakning, 
8. åtgärder som genomförs av förvaltaren som skötsel i syfte att motverka 

skador som orsakas av vilt eller främmande och/eller invasiva1 arter. 
 
 

 
C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten 
att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet.  
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:  
 

1. ställa upp eller parkera husvagn, husbil, buss eller motsvarande annat än 
mellan kl 06-24 på särskilt anvisade platser,  

2. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och 
buskar,  

3. gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka växter, 
4. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet 

främmande föremål, 
5. rida och cykla annat än på befintliga vägar, 
6. starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat 

luftfartyg (inklusive modellflygplan), 
7. medföra hund annat än hållen i fysiskt koppel,  

 
 

 
1 Med invasiva arter avses arter som kan tränga undan i trakten naturligt förekommande arter eller bestånd, 
förändra hela ekosystem, vara bärare av nya sjukdomar som angriper andra arter. Med främmande arter avses 
arter som inte har sin naturliga hemvist i trakten. 
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Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:  
8. Sätta upp tavla, plakat, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig 

anordning, 
9. placera geocaching, 
10. bedriva vetenskapliga eller andra undersökningar som kan skada eller störa 

naturmiljön,  
11. fånga insekter, spindlar, snäckor, musslor eller andra ryggradslösa djur annat 

än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod 2 med 
efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning 
gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att 
fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna, 

12. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag av enstaka 
beläggsexemplar. 

 

Undantag från föreskrifter 
Föreskrifterna under A och C utgör ej hinder för; 

• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta 
åtgärder, eller för förvaltarens tillsyn av området enligt vad som framgår av 
föreskrifterna under B ovan,  

• driftåtgärder av vid tidpunkten för detta beslut befintliga vägar för 
motorfordon, vägkanter, vägdiken, enskilda brukningsvägar eller för 
dressinspåret. Exempel på driftåtgärder som åsyftas ovan är: lagning av 
mindre beläggningsskador och potthål, rensning av vägtrummor, röjning och 
slåtter av vägkanter och banvall eller lagning av dressinspår. Vid utförande av 
större åtgärder som inte är driftåtgärder ska samråd ske med Länsstyrelsen 
inför arbetet. Vid akuta åtgärder kan samråd ske sedan arbetet inletts, 

• underhållsrensning av lagakraftvunna dikningsföretag eller lagliga diken och 
recipient för avloppsvatten från reningsverket i Röddinge, drift och 
underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar och 
anläggningar såsom t ex vatten-, avlopps-, energi-, tele- och elledningar 
samt Tomelilla kommuns grundvattentäkt (vattendom A66/1960, DVA 
21/1985 och DVA 44/1981) och Sjöbo kommuns grundvattentäkt på 
Röddingeberg 3:19. Inför utförande av arbete ska samråd ske med 

 
2 Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som inte ska 

studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan återställas 

omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning. 
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länsstyrelsen. Vid akuta underhållsåtgärder kan samråd ske sedan arbetet 
inletts,  

• ersättning av befintlig luftledning för el med markförlagd kabel på samma 
plats eller längs vägar i reservatet. Inför utförande av arbete ska skriftligt 
samråd ske med länsstyrelsen. 

• anläggande av enskild avloppsanläggning efter tillstånd från berörd 
myndighet. Inför utförande av arbete ska skriftligt samråd ske med 
länsstyrelsen. 

• utveckling av friluftslivet såsom markering av leder, uppsättning av skyltar, 
anordnande av rastplatser eller andra liknande anordningar, för främjandet 
av naturreservatets syfte efter skriftligt godkännande av förvaltaren, 

 
 
Från reservatsföreskrifterna gäller även följande undantag; 
 
A1 gäller ej för avverkning eller bortförande av död ved på mark med markering 
ekonomiskt skogsbruk på bilaga 2. 
A1 gäller ej i samband med röjning av siktgator för jakt efter skriftlig 
överenskommelse med Länsstyrelsens förvaltare.  
A2 beträffande gräva, schakta, markbearbeta eller anordna upplag: gäller ej på mark 
med markering ekonomiskt skogsbruk på bilaga 2 i samband med skötsel av skogen eller 
vid underhåll av befintliga drivningsvägar för skogsbrukets behov.  
A2 beträffande plöja, markbearbeta, anordna upplag: gäller ej på mark med 
markering jordbruksmark på bilaga 2. 
A2 och A12 gäller ej för markberedning i samband med insådd av inhemsk 
fröblandning vid markskador i betesmark. 
A2 beträffande upplag: gäller ej för upplag av massor (sten och grus) där 
föroreningsrisken är mindre än ringa inom täktområde som markerats på bilaga 2.  
A3 gäller ej för mobila jakttorn. 
A4 gäller ej vid anordnande av nya drivningsvägar på mark med markering 
ekonomiskt skogsbruk på bilaga 2, 
A6 gäller ej vid dränering av mark med markering jordbruksmark på bilaga 2, 
A7 gäller ej vid uppförande av skyddsstängsling vid föryngring av skog inom 
områden med markering ekonomiskt skogsbruk på bilaga 2, 
A7 gäller ej för erforderliga stängsel för betesdrift, som skydd mot viltskador, eller 
som avgränsning av bebyggd tomtplats,  
A8 gäller ej på mark som är markerat som ekonomiskt skogsbruk eller jordbruksmark på 
bilaga 2. Undantaget gäller även för vedaska eftersom detta räknas som växtnäring. 
A9 gäller ej vid behandling av parasitangrepp som konstaterats under pågående 
betessäsong om korttidsverkande preparat används. 



 

    10(18) 

2021-05-25 
 

Dnr 511-24243-2015 
 1286-208 

 

 

 
 

A10 Gäller inte inom området som markerats på kartbilaga 2 under förutsättning att 
det enbart sker på två ställen efter överenskommelse med Länsstyrelsens förvaltare 
och att det endast sker med spannmål och/eller frukt. 
A12 gäller ej plantering av träd för skogsproduktion på mark som är markerat som 
ekonomiskt skogsbruk på bilaga 2. 
A13 gäller ej för utsättning av tjockskalig målarmussla och för återutsättning av dess 
värdfisk som först infångats i området för att sedan infekteras med tjockskalig 
målarmussla. 
C3 gäller ej för markägaren vid insamlande av bok- och ekollon för eget bruk i 
samband med föryngring av skog. 
C4, C7 och C9 gäller ej för markägare eller innehavare av jakträtt  
i samband med viltförvaltning eller jakt.  
C5 gäller ej för dressincykling. 
C5 gäller ej ridning för djurhållaren eller representant för denna i samband med 
djurhållning.  
C7 gäller ej markägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet i samband med 
kreatursvallning.  
C8 gäller ej för skyltning om grundvattentäkter för dricksvatten. 
C9 gäller ej vid skyltning av vägar. 
 
Föreskrifterna utgör ej hinder för att, efter skriftligt tillstånd eller dispens från 
länsstyrelsen, genomföra inventering, insamling, flyttning, återintroduktion eller 
utplantering av naturligt förekommande arter samt anläggning, fördjupning eller 
underhåll av småvatten, bekämpning av främmande och invasiva arter.  
 
Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 
 
Naturreservatet ska skydda, bevara och utveckla den biologiska mångfalden i 
området och nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter, samt värdefulla 
naturtyper i reservatet ska beaktas och införlivas i den löpande skötseln av 
reservatet. 
 
Inom området ska nödvändiga åtgärder vidtas för att uppnå syftet med 
naturreservatet. Syftet ska även uppnås genom att utvärdera och anpassa skötseln i 
överensstämmelse med ny kunskap om biologiska värden. 
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Upplysningar 
Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifter, med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken, 
gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar, förordningar och 
föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis:  
 

• Stenby djurskyddsområde med beträdnadsförbud under perioden 1/2-15/8. 
• Skogsvårdslagen och att skogsbruket i områden som markerats som skog 

med ekonomiskt skogsbruk på karta i bilaga 2, sker i enlighet med 
skogsvårdslagen och faller under Skogsstyrelsens myndighetsansvar.  

• 7 kap 28a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet 
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett 
Natura 2000-område.  

• 7 kap miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av 
strandskydd (16 §) eller biotopskydd (11§). 

• 7 kap miljöbalken 21 § om Vattenskyddsområde samt 22 § om 
skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde. 

• 11 kap 9a § miljöbalken med krav på anmälan till Länsstyrelsen vid åtgärder i 
vatten. Detta kan t.ex. vara grävning, fyllning eller dämning eller utförande 
av anläggningar i ett vattenområde som t.ex. bryggor och trummor, 

• 11 kap 15§ miljöbalken med krav på att anmäla rensning av 
vattenanläggningar om fisket kan skadas (gäller även för musslor). 

• Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, 
ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa svamp-, växt- 
och djurarter är fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen 
och tjockskalig målarmussla är även fridlyst enligt fiskelagstiftningen.   

• 2 kap kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd för 
fornlämningar 

• terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng. 

• 15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning. 
• Lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 

 
El- och teleledningar 
Befintliga el- och teleanläggningar får kontrolleras och efter kontakt med förvaltaren 
underhållas fortlöpande. Underhållsåtgärder kan exempelvis vara att vid behov fälla 
farliga kantträd, röja vegetation i ledningsgator, vidta nödvändig kvistning samt 
annat underhåll, exempelvis i form av att byta stolpar eller reparera linor. 
Underhållsarbete kan även innebära behov av att köra maskiner till och från 
ledningen samt i ledningsgatan. Elnätägaren ska kontaktas om en förändring av 
marknivån under eller bredvid kraftledningarna skulle ske eller om anläggningar 
såsom vägar, parkering, byggnader, staket etc. ska anläggas. Om träd avverkas invid 
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eller under elkraftledningar gäller särskilda bestämmelser. Innan arbete i 
ledningsområdet påbörjas ska ledningsbevakning beställas. Inför markarbeten ska 
Skanovas kabelanvisning kontaktas via www.ledningskollen.se 
 
Allemansrätten  
Allemansrätten har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, den ger 
oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen. Även organisationer 
och turistföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet även om allemans-
rätten i grunden gäller för enskilda individer. Samtidigt medför allemansrätten också 
skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i 
naturen. För större grupper kan det vara lämpligt att ha en dialog med markägaren 
innan. Inom naturreservat kan delar av allemansrätten vara begränsad genom 
reservatsföreskrifter. 
 
Vid aktiviteter som inte förbjuds av reservatsföreskrifterna och som kan medföra en 
väsentlig skada på naturmiljön, såsom markslitage eller påverkan på djurlivet vid  
t ex större tävlingar, friluftsarrangemang mm. ska anmälan om samråd enligt 12 kap 
6 § Miljöbalken ske med Länsstyrelsen. 

 

Beskrivning av den utökade delen av området  
Den geografiska utvidgningen av naturreservatet består av fuktiga till friska 
betesmarker i dalbottnen, Fyleån samt ytterligare skogsområde på den västra 
sluttningen vid Liorna. Skogen utgörs av bokskog av varierad ålder, alkärr, 
triviallövskog och granhygge samt ett mindre område med äldre bokskog norr om 
betesmarken som hyser den mycket ovanliga orkidén vit skogslilja. Skogsområdet 
som benämns som Liorna utgör ett särskilt viktigt område för barbastelle.  
 
Betesmarken i dalbottnen utgörs bl a av ett stort rikkärrsområde, Vällerödskärr, 
som är ett botanisk värdefullt rikkärr med bl a trubbtåg, slankstarr, darrgräs, 
majnycklar, kärrjohannesört, vildlin, tätört, majviva, ängsvädd, kärrsälting och 
småvänderot. Kärret hyser även en rik förekomst av brunmossor såsom kalklung-
mossa, späd skorpionmossa, kalkkammossa, bandpraktmossa, guldspärrmossa, 
kärrbryum och fetbålmossa. Sedan 2013 pågår restaureringsåtgärder för att utvidga 
rikkärrsområdet. I övrigt utgörs betesmarksområdet av kulturbetesmark på de friska 
markerna och fuktängsvegetation i de fuktiga delarna längs Fyleån.  
 

Skälen för beslutet 
Fyledalen hyser mycket höga geologiska och biologiska värden. Områdets mosaik 
med öppna betade områden, ädellövskog på sluttningarna och den varierande 
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hydrologin med inslag av kalkrikt grundvatten samt de gynnsamma mark- och 
klimatförhållandena skapar förutsättningar för en hög biologisk mångfald. För att 
naturvärdena ska bestå och utvecklas är det viktigt att en stor del av skogen undantas 
ekonomiskt skogsbruk och att de öppna betade markerna i dalbottnen fortsättnings-
vis hävdas samt att vattendragen och våtmarksmiljöerna håller en hög grad av 
naturlighet. För att öka mängden död ved, gamla träd samt för att skapa flerskiktade 
skogar behöver olika naturvårdsåtgärder utföras i kombination med fri utveckling. 
 
Den geografiska utvidgningen innebär att ytterligare skogsområde vid Liorna, som 
konstaterats vara ett särskilt värdefullt område för barbastell, skyddas genom att 
produktionsbokskog och granskog omförs till naturskog. Vidare innebär det att 
ytterligare delar av den ur naturvårdssynpunkt värdefulla dalgången och Fyleån får 
ett långsiktigt skydd och att ett förhållandevis stort rikkärrsområde, Vällerödskärr, 
skyddas.  
 
Skyddet har även stärkts genom att Naturvårdsverket har kompenserat markägaren 
ekonomiskt för ytterligare skogsområden inom det sedan tidigare beslutade 
naturreservatet vilket innebär att utvecklingsmark med ädellövskog omförs från 
ekonomiskt skogsbruk till skog med enbart naturvårdsskötsel och att områden som 
tidigare varit granskog omförs till ädellövskog. Detta är av stort värde för att på lång 
sikt utveckla och trygga den biologiska mångfalden i dalgången.  
 
I samband med utvidgningen av naturreservatet har det framförts önskemål om att 
kunna utfodra vilt inom skogsområdet Liorna, röja siktgator för att underlätta vid 
jakt samt att kunna rida på markerna i samband med djurhållningen på 
betesmarkerna. Enligt reservatsbeslutet från 2015 är det förbjudet att avverka träd 
eller buskar vilket innebär att det inte varit möjligt att röja siktgator. Med tanke på 
det höga viltbetestryck som finns i Fyledalen, vilket bl a påverkar föryngring av 
skog, ser Länsstyrelsen det som positivt att förbättra förutsättningarna vid jakt 
eftersom det kommer att underlätta möjligheten att uppnå syftet med 
naturreservatet. Föreskriften har därför kompletterats med ett undantag för röjning 
av siktgator. Behovet av att kunna rida på markerna i samband med betesdriften 
bedömer Länsstyrelsen som rimligt och är inget som strider emot syftet med 
naturreservatet. I samband med förhandling om intrångsersättning på fastigheten 
Röddinge 7:12 framfördes önskemål om att kunna utfodra vilt på enstaka platser. I 
överenskommelsen med markägaren framgår det att detta ska vara möjligt att göra 
på två platser efter överenskommelse med Länsstyrelsen om det sker med spannmål 
och/eller frukt. Föreskriften om förbud att utfodra vilt har därför kompletterats 
med ett undantag på del av fastigheten 7:12. 
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Det har framförts synpunkter på att det kan finnas behov av att avverka träd på 
viktiga lekplatser i Fyleån i syfte att gynna Natura 2000-arten stensimpa (värdfisk till 
tjockskalig målarmussla) och öring samt att det kan finnas behov av biotopvårdande 
åtgärder för att gynna åns hydrologiska och morfologiska tillstånd. Föreskrift B 4 har 
därför kompletterats så att det framgår att åtgärderna inte bara gäller för tjockskalig 
målarmussla och har även kompletterats med ytterligare åtgärder som kan vara 
aktuella.  
 
B-föreskrifterna har även kompletterats med att det ska var möjligt att kunna utföra 
åtgärder i syfte att motverka skador som orsaka av vilt eller främmande och/eller 
invasiva arter. 
 
I samband med revideringen av det i sydöst angränsande naturreservatet Benestads 
backar aktualiserades frågan om att ändra gränserna för de båda naturreservaten för 
att underlätta framtagandet av skötselplanen för Benestads backar och för att få en 
tydligare reservatsgräns i terrängen. En stor del av det aktuella området, som idag 
ingår i naturreservatet Fyledalen, utgörs av mark på sluttningens nedre del vid 
Benestads backar samt mark i dalbottnen direkt nedanför sluttningen och ett mindre 
område med klibbalskog. Ändringen kommer att medföra att de naturtyper som är 
karaktäristiska för Benestads backar kommer att hanteras i samma skötselplan vilket 
kommer att underlätta skötseln av området. Ändringen innebär också att ett litet 
område på fastigheten Benestad 2:1, inom naturreservatet Benestad backar, istället 
kommer att ingå i naturreservatet Fyledalen.  
 
Av ovan redovisade skäl och med syfte att långsiktigt bevara biologisk mångfald och 
att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt för att skydda och återställa 
värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter bör naturreservatet Fyledalen även 
omfatta del av Röddinge 7:12 och Röddingeberg 3:19. 
 
 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens bedömning är att området bör avsättas som naturreservat av ovan 
redovisade skäl med syfte att långsiktigt bevara biologisk mångfald, att vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer samt för att skydda och återställa värdefulla 
naturmiljöer för skyddsvärda arter. Området är prioriterat för områdesskydd enligt 
den nationella och regionala strategin för skogsskydd. Skyddet är även ett led i att 
uppnå miljömålen ” Levande sjöar och vattendrag”, ”Levande skogar”, ”Myllrande 
våtmarker”, ”Ett rikt odlingslandskap” samt ”Ett rikt växt och djurliv”. Skyddet 
bidrar även till bättre måluppfyllelse av åtgärdsprogrammet för rikkärr och har även 
betydelse för arbetet med grön infrastruktur i landskapet.  
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Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan. 

Intresseprövning 
Länsstyrelsen har tagit del av inkomna yttranden och finner vid en avvägning mellan 
enskilda och allmänna intressen, i enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken, att det för 
att skydda och vårda de värden som beskrivits ovan finns skäl att besluta om att bilda 
ett naturreservat i området, att besluta om föreskrifter för att skydda området samt 
att fastställa en skötselplan.  
 

Konsekvensutredning  
Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i 
enlighet med 4§ Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
Naturreservatet berör av ordningsföreskrifter som meddelades av länsstyrelsen 
2015. Den föreslagna ändringen medför inte någon förändring för allmänheten i 
förhållande till vad som gäller idag. Länsstyrelsen gör bedömningen att 
ordningsföreskrifterna innebär vissa inskränkningar av allemansrätten som är 
nödvändiga för att skydda områdets naturvärden. Restriktionerna är dock inte av 
sådan omfattning att de innebär allvarligt försvårande av allmänhetens möjligheter 
att utnyttja området. 
 

Ekosystemtjänstbedömning 
Länsstyrelsen har gjort en bedömning av vilka effekter inrättandet av naturreservatet 
har på olika ekosystemtjänster och har kommit fram till att det inverkar positivt på 
flertalet ekosystemtjänster, se tabell nedan.3 Bedömningen är att påverkan på 
ekosystemtjänsterna sammantaget stärker motiven för inrättande av naturreservatet. 
 
Tabell 1. 

Kategori  Ekosystemtjänst Inverkan 
Försörjande Produktion av kött Positiv 
 Jakt, bärplockning och annan vild föda Positiv 
 Produktion av virke mm Negativ 
 Bioenergi från skog Negativ 
 Genetiska resurser hos vilda arter Positiv 
 Dricksvattenproduktion Positivt 
Reglerande och 
upprätthållande 

Träd och skogars reglering av mikroklimat, temperatur och 
luftfuktighet 

Positiv 

 
3 Enligt Naturvårdsverkets förslag på ekosystemtjänster inom olika naturtyper 
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/process-
naturreservat/beslut/beslut-om-bildande-naturreservat.pdf  



 

    16(18) 

2021-05-25 
 

Dnr 511-24243-2015 
 1286-208 

 

 

 
 

 Livsmiljöer som t.ex. barnkammare, lek- och spelplatser, 
boplatser för flera arter samt rastplatser för flyttfåglar. 

Positiv 

 Kolbindning utförd av växter Positiv 
 Fröspridning och pollinering utförd av vilda djur såsom fåglar 

och insekter. 
Positiv 

 Biologisk kontroll av skadegörare  Positiv 
Kulturella Naturarv, t.ex. att bevara naturens värde för framtida 

generationer 
Positiv 

 Tillhandahållande av attraktiva miljöer för t.ex. vandring, 
svampplockning mm. (icke organiserat friluftsliv) 

Positivt 

 Tillhandahållande av tätortsnära rekreationsmiljöer Positiv 
 Estetiska värden, dvs egenskaper hos naturmiljöer som 

möjliggör estetiska naturupplevelser 
Positiv 

 Områden som resurs för forskning och utbildning Positiv 
 Tillhandahållande av naturmiljöer som är viktiga av historiska 

orsaker 
 

Stödjande Biologisk mångfald inkl. bevarande av genpool, habitat och 
hotade arter 

Positiv 

 

Ärendets handläggning 
Länsstyrelsen beslutade den 9 april 2015 om bildande av naturreservatet Fyledalen. 
När naturreservatet beslutades pågick förhandling om intrångsuppgörelsen med 
markägaren på Röddinge 7:12 och Röddingeberg 3:19. Eftersom den framtagna 
värderingen inte hunnit godkännas av Naturvårdsverket samt att det fanns viss 
osäkerhet om länets årliga ekonomiska anslag från Naturvårdsverket för 
markåtkomst skulle räcka till valde Länsstyrelsen att gå till beslut i april 2015 med 
de intrångsuppgörelser som var klara sedan tidigare. Efter beslut om bildande av 
naturreservatet Fyledalen fortsatte förhandlingen med markägaren på Röddinge 
7:12 och Röddingeberg 3:19 och överenskommelse om intrångsersättning för 
betesmarkerna upprättades i oktober 2015. Under november 2016 fick 
Länsstyrelsen Skånes Naturprövningsenheten in en ansökan om att få återbeskoga 
tidigare granbestånd med barrträd inom skogsområdet Liorna på fastigheten 
Röddinge 7:12 som omfattas av Landskapsbildskydd med föreskrifter om förbud att 
återbeskoga med barrträd. Eftersom delar av Liorna redan var med i naturreservatet 
och då Liorna bedömts som ett särskilt viktigt område för barbastell initierade 
Länsstyrelsens Naturskyddsenhet, efter samråd med Naturvårdsverket, frågan om 
att utöka naturreservatet för att kunna utveckla naturreservatets värden genom att 
omföra kalhyggena till bokskog och genom att omföra medelåldrig och ung bokskog 
till naturskog. Markägaren ställde sig positiv till detta under förutsättning att det 
fanns viss möjlighet till att kunna fortsätta att utfordra vilt och möjlighet till röjning 
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av skottgator. I februari 2017 beställdes därför ett nytt värderingsuppdrag för 
resterande delar av Liorna och efter förhandling med markägaren träffades avtal om 
intrångsuppgörelsen mellan markägaren och Länsstyrelsen Skåne i oktober 2018. 
 
Eftersom det fanns betydande delar kvar på Högestad Gods marker inom det 
befintliga naturreservatet där skogsbruk var tillåtet var Länsstyrelsen angelägen om 
att intrångsersätta ytterligare skogsområden för att kunna omföra dessa till 
naturskog. Efter samråd med Naturvårdsverket tog Länsstyrelsen kontakt med 
markägaren och fick klartecken om att gå vidare med detta. Länsstyrelsen beställde 
en värdering på de aktuella skogsområdena september 2016 och efter förhandling 
med markägaren träffades avtal om intrångsuppgörelse mellan markägaren och 
Länsstyrelsen maj 2017. 
 
Våren 2020 påbörjade Länsstyrelsen en revidering av naturreservatet Benestads 
backar som ligger dikt an mot naturreservatet Fyledalen och som även det ägs av 
Högestad Gods. I samband med detta framkom önskemål från Länsstyrelsen att 
ändra de båda reservatens gränser för att få bättre möjligheter att hantera de 
kalkpåverkade naturtyperna i en ny skötselplanen, som nu finns både i och utanför 
Benestads backar. Gränsen mellan de båda reservaten går i en fastighetsgräns som 
inte syns i terrängen och som skär rakt igenom naturtyperna. Genom att lägga 
reservatsgränsen för Benestads backar i Fyleån får man med de områden som är 
påverkade av det framträngande kalkrika vattnet i backarna i ett och samma 
naturreservat och därmed samma skötselplan som även är en bevarandeplan för 
Natura 2000-området Benestads backar. Förslag till ändringen har kommunicerats 
med markägaren som meddelat att de inte har något att erinra emot detta.  
 
Samtliga avgränsningarna har utarbetats i samråd med berörda markägare och möten 
har hållits med markägarna och deras förvaltare under processen. 
 

Skötselplan och förvaltning av naturreservatet  

Skötselplan  
Enligt 3 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska 
en skötselplan ingå i varje beslut om bildade av ett naturreservat. Vid beslut om 
bildandet av naturreservatet den 9 april 2015 fastställdes ingen skötselplan eftersom 
bildandet var planerat att ske etappvis efterhand som intrångsuppgörelser med 
markägarna blev klara. Den nu framtagna skötselplanen omfattar hela 
naturreservatet. Skötselplanen utgör Bilaga 4 till detta beslut. 
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Förvaltning 
Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet. Förvaltningen ska ske med insyn, 
delaktighet och i nära samråd med markägare, arrendatorer, berörda myndigheter 
och andra berörda vid förvaltningen.  
 

Överklagande 
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, se Bilaga 6. 
 

Kungörelse 
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, Post- och Inrikes Tidningar samt i 
ortstidning. Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse var införd i 
ortstidning. 
 

Underskrifter 
Detta beslut har fattats av länsöverdirektör Ola Melin. I den slutliga handläggningen 
har även deltagit miljödirektör Annelie Johansson, naturvårdsdirektör Cecilia Backe, 
länsassessor Caroline Tornhill och naturvårdshandläggare Gunilla Davidsson Lundh, 
föredragande. 

 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför inga namnunderskrifter. 

 
Ola Melin 
 
   Gunilla Davidsson Lundh 

Bilagor 
1. Karta med naturreservatets avgränsning  
2. Karta rörande markanvändning och föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap 5§ 

och 6 § miljöbalken 
3. Förslag till skötselplan  
4. Sammanställning remissyttranden 
5. Fastighetsförteckning  
6. Hur man överklagar 
7.Sändlista 
 
Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
 















BILAGA 4 1(15) 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 

 291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 
 

Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötande 

Sjöbo kommun, Tekniska förvaltningen VA-enheten: Sjöbo kommun har 
intressen inom det nya utbredningsområdet för naturreservatet avseende kommunal 
dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Röddinge och Eriksdal byar försörjs 
med dricksvatten från en grundvattentäkt belägen inom det utökade området. 
Vattentäkten har ännu inget tillstånd till uttag, men har varit i drift sedan 1970 och 
servitutsavtal finns med markägare. Kommunen meddelar att de under 2021 
kommer att påbörja arbetet med att ta fram handlingar för tillståndsansökan till 
uttaget. Avloppsvattnet från reningsverket i Röddinge släpps efter rening ut i en 
bäck som rinner genom det utökade området för att avledas mot Fyleån. Ingen 
annan recipient för vattnet finns att tillgå. Avloppsreningsverket har varit i drift 
sedan 1974. De anser att naturreservatet gynnar den kommunala dricksvattentäkten 
eftersom de förbud som tas fram ökar skyddet och därmed minskar risken för 
påverkan på dricksvattnet men framför att det är viktigt att skyddet inte förhindrar 
grundvattenuttag eller skötseln av de dricksvattenanläggningar och recipientdiken 
som Sjöbo kommun ansvarar för. Kommunen föreslår att den föreslagna geografiska 
utbredningen ändras så att grundvattentäkten inte ingår i naturreservatet och menar 
att det är möjligt eftersom den ligger i kanten av det föreslagna utbredningsområdet. 
Om gränsen inte ändras vill kommunen att vattentäkten med tillhörande 
anläggningar och avloppsrecipienten undantas helt från föreskrifterna eftersom det 
är av största vikt att underhåll och åtgärder kan genomföras planerat eller omgående 
när behov uppstår. De framför även att de vill kunna uppföra anläggningar i 
anslutning till vattentäkten såsom väg, elskåp, skyddskåpa, ny brunn eller 
observationsrör. De vill även kunna sätta upp skyltar och kunna genomföra 
utredningar i området eller vid behov av ersättning av brunn kunna genomföra 
utredningar i området. Vidare anser de att de formuleringar som finns i 
skötselplanen för betesmarkerna om att det ska vara översvämningsmarker kring ån 
inte får ske vid brunnsområden då det finns risk för att dricksvattenkvalitén 
försämras och att området alltid måste vara tillgängligt för drift och underhåll.  

Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen tycker det är bra att kommunen har för avsikt 
att påbörja arbetet med en tillståndsansökan för vattentäkten under 2021. Vid en sådan 
prövning kan domstolen se på helheten och även pröva möjligheten att ge dispens från 
reservatsföreskrifterna. Länsstyrelsen anser inte att det är nödvändigt att ändra den geografiska 
avgränsningen och håller fast vid föreslagen gräns eftersom det är möjligt att genomföra drift 
och underhålla av befintliga anläggningar om beslutet kompletteras med att undantagen även 
gäller för dessa anläggningar. Undantagen för föreskrifterna A och C kompletteras därför så 
att de även omfattar drift och underhåll av vid detta beslut befintlig grundvattentäkt för Sjöbo 
kommun och för att kunna underhålla recipienten för avloppsvattnet. Om nya anläggningar 
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Besvärshänvisning regeringen docx 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT  
 
 
Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du skriva till Regeringen, 
Miljödepartementet. Överklagandet ska dock skickas till skane@lansstyrelsen.se 
eller Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ.  
 
Tid för överklagande 
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 28 juni 2021. 
Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska överklagandet dock 
ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 
 
Innehåll 
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange: 
• vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer (diarienummer), 
• på vilket sätt ni vill att beslutet ska ändras, 
• er adress, telefonnummer och eventuell e-postadress, 
• eventuella handlingar eller annat som stödjer er mening. 
 
Ytterligare upplysningar 
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, 
telefon 010-224 10 00 (växel). 




