
-Att hitta bra platser är inte lätt och
vi söker hela tiden efter nya platser
för att se var det passar, säger
Staffan Broddesson (C), ordförande i
miljö och tillståndsnämnden. -För att
ett reservat skall kunna bildas krävs
det många turer under flera år. Man
måste se till syfte, den geografiska
bilden, ekonomi, drift etc. Kan man t
ex få in ett reservat och utveckla na-
turvärden där det redan idag finns ett
välfungerande och populärt rekrea-
tionsområde? fortsätter Staffan.

När det gäller Hjärnarps Naturreser-

vat var det kyrkan som tog initiativet
då de ansåg området väl värt att
skydda. Kyrkan tog kontakt med
länsstyrelsen som hänvisade till
kommunen eftersom de ansåg det
lämpligare med ett kommunalt na-
turreservat. Centerpartiet nappade
och Staffan Broddesson åkte på vis-
ning och möte med stiftet för att
kunna göra en reservatsbildning.

Bedömningen om lämplighet var att
det var tätortsnära, att kommunen re-
dan hade drift av ett elspår samt att
länsstyrelsen vill ha långsiktig stra-

Fjärde naturreservatet i
Hjärnarpsområdet klart
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tegi om var de vill skydda områden
med absolut högst naturvärde. De
vill ha sammanhängande stråk, s k
värdetrakter för att stärka naturvär-
dena i grön infrastruktur. Ett samar-
bete inleddes med kyrkan där både
kommun och kyrka arbetar för ökad
biologisk mångfald. Lunds stifts
prästlönetillgångar äger marken och
kräver ingen ersättning av kommu-
nen. Kommunen är förvaltare och
står för de praktiska åtgärderna i re-
servatet.

Kommunen ansvarar för
inventering av naturvär-
den på fastigheten och de-
finierar omfattningen av
inventeringen tillsam-
mans med en naturvårds-
konsult. Avstämning med
stiftet görs innan beställ-
ning av inventering sker.
Med hjälp av naturvårds-
konsulter tar kommunen
fram föreskrifter och
skötselplan i samverkan
med stiftet.

Under 2022 har en kon-
sult jobbat hårt med att
inventera naturvärdena av
kärlväxter, mossor, svam-
par, lavar, vedlevande in-
sekter m m. Inventeringen
fortsätter under höstens
svampsäsong. Den resul-
terande rapporten ligger
sedan till grund för kom-
mande arbete. Hittills har
framkommit att naturvär-
dena är betydligt högre än
vid första anblicken då
man bl a funnit rödlistade
insekter. Under vintern
påbörjas arbetet med att
ta fram skötselplan och
föreskrifter för området i
samarbete med konsulten

och kyrkan.

När planen är klar ska samråd ske
med berörda parter som t ex grannar,
föreningar samt länsstyrelsen. Om
nödvändigt, revideras planen och
slutligen fattas politiskt beslut. Målet
är att hela processen ska vara klar
under 2023. Allt konsultarbete görs
med stöd av det lokala naturvårdsbi-
draget (LONA).

Jag ställde några avslutande frågor
till Staffan.
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Staffan Broddesson värnar om naturen i vår hembygd.

Hjärnarps Naturreservat. Bild: Lantmäteriet.



-Arbetar miljö- och tillståndsnämn-
den på fler reservat just nu i kommu-
nen?
Svar: -Inte för närvarande.

-Driver Centerpartiet bildandet av fler
reservat?
Svar: -Absolut, om lämpligt objekt dy-
ker upp.

-Vad tänker du själv om syftet med
reservat?
Svar: -Att kunna bevara unika mil-
jöer, rekreation för människor.

-Hur många naturreservat finns i
Ängelholm?
Svar: -Totalt har vi sex stycken i vår
kommun.

-Är det kommunen eller länsstyrel-
sen som bildat dem?
Svar: -Vi har ett som är kommunalt
och det är Magnarps strandmarker
som bildades 2015. Det senaste, År-
hultsbäcken, bildades i våras och är
länsstyrelsens.

-Är även det i Hjärnarpsbornas in-
tresse?
Svar: -Absolut, det ligger i anslut-
ning till Djurholmamossens naturre-
servat där det finns markerade vand-
ringsleder. Går man den röda leden
kommer man till ett vackert vatten-
fall. Här finns också lämningar som
visar på att människor bodde här på
1800-talet i form av torp, en kvarn
och en del backstugor.

-Jag och säkert många andra känner
till Prästängen. På våren är den
prunkande med stora ekar och vitsip-
por som praktfullt breder ut sig. Vil-
ka är de två sista reservaten?
Svar: -Ängelholms strandskog skyd-
das också som reservat och är ett po-
pulärt friluftsområde. Sen finns ännu
ett i Hjärnarp, Hålebäcksröd, som
ligger norr om Hjärnarps kyrka ner
mot Kägleån. Hela det området om-
ges av strandskydd.

Vill du läsa mer; besök:
engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/
var-miljo-och-natur/skyddad-natur.
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Glada miner från Centern när det nyrenoverade utegymmet på motionsslingan testas.
Fr v till h: Birgitta Carlsson, Carl-Gustav Gudmundsson, Rasmus Waak Brunkestam, Staffan
Broddesson, Liss Böcker, Ingela Maas samt två barn.

www.nordberghs.se

Vi utbildar Dig på körkorts-
behörigheterna B, BE, B96,
C och CE.

Vi utför gräv- och entreprenad-
arbeten, bl a slamavskiljnings-
och infiltrationsanläggningar.

Välkommen att ringa oss!
0431-454500

Hjärnarps Bibliotek

Meröppet med självbetjäning
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Öppet med bemanning
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