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Föreläggande enligt miljöbalken vid omförande 
av skog till betesmark på fastigheten Västraby 
24:1, Helsingborg

Beslut
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken att Dag Hermansson 
ska vidta följande försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön. Länsstyrelsen 
beslutar med stöd av 26 kap 26§ miljöbalken att försiktighetsmåtten ska gälla 
omedelbart även om beslutet överklagas.

1. Den yta som finns redovisad som område som ska undantas från åtgärder ska 
lämnas för fri utveckling och inom dessa delar får inga träd tas ner eller 
andra röjningar genomföras. Inom detta område får heller inte betesdjuren 
ha tillträde. 

2. De ytor som enligt bifogad karta ska omföras till betesmark ska delas upp i 
tre ytor där det norra området utgör en del och det södra delas i två lika 
stora delar. Omföring till betesmark får endast ske i en yta per 
år/avverkningssäsong vilket medför en total genomförandetid på som minst 
tre år. 

3. Samtliga hålträd ska märkas ut i förväg och sparas. 
4. Samtliga träd av ek och bok med en brösthöjdsdiameter över 85 cm, ask och 

björk över 60 cm samt avenbok och al över 50 cm ska märkas ut i förväg och 
sparas.

5. Träd med förekomst av den fridlysta arten getlav får inte avverkas. Före 
avverkning i det södra delen där arten förekommer (se bilaga 4) ska träden 
där arten förekommer identifieras och märkas ut.  

6. De på kartan redovisade faunahänsynsområdena ska märkas ut i fält innan 
åtgärder får ske. 

7. 10 faunadepåer ska lämnas inom faunahänsynsområdena. 

Delgivningskvitto
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8. Stående och liggande döda träd med en diameter över 20 cm ska lämnas vid 
avverkning. Befintliga lågor får inte köras sönder utan hänsyn ska tas vid 
utglesningen av skogen. Om möjligt, med hänsyn till nedbrytningsgrad, ska 
lågor flyttas till faunahänsynsområden, skyddszoner eller områden som 
lämnas för fri utveckling. 

9. En skyddszon på som minst 10 meter där ingen avverkning eller röjning sker 
ska lämnas mot nyckelbiotoper och det skogliga naturvärdesområdet. 
Skyddszonen ska märkas ut i fält innan åtgärder får genomföras. 

10. Växtplatser för orkidén Sankt Pers Nycklar ska markeras ut tydligt i fält och 
skyddas genom att de närmsta träden och buskarna lämnas kvar.

11. Minst hälften av hässlena ska märkas ut i förväg och sparas vid röjning. Vid 
utmarkeringen ska de grövsta hässlena prioriteras och vara de som i första 
hand bevaras. 

12. Minst tio ersättningsträd av klenare dimensioner (20 – 40 cm i 
brösthöjdsdiameter) ska sparas per hektar inom respektive område. 
Trädslagsfördelningen bland dessa ska återspegla trädslagsfördelningen i 
respektive delområde.

13. Antalet kvarlämnade ersättningsträd per hektar ska räknas per delområde 
som röjs inte på den totala arealen. I detta antal ingår inte de träd som står 
inom redovisade faunaskyddsområde, skyddszon mot nyckelbiotop, träd 
med förekomst av getlav samt träd lämnade i anslutning till växtplats för 
fridlysta orkidéer. 

14. Antalet träd som lämnats respektive hur många träd som står kvar till nästa 
gallringssäsong ska redovisas till länsstyrelsen innan ny röjning/avverkning 
får påbörjas.  

15. Om något träd med en brösthöjdsdiameter över 100 cm eller något av de 
kvarlämnade träden av ek, bok eller avenbok av de i förväg utmarkerade 
träden enligt villkor3, 4 och 5 har fallit efter en gallringssäsong ska åtgärden 
pausas och ett nytt samråd påbörjas rörande metodval för de kvarvarande 
ytorna eftersom bedömningen runt trädens stormsäkerhet då kan 
ifrågasättas.

16. Om mer än 5% av övriga kvarlämnade träd (utöver de som preciseras i 
villkor 15) har fallit efter en gallringssäsong ska åtgärden pausas och ett nytt 
samråd påbörjas rörande metodval för de kvarvarande ytorna eftersom 
bedömningen runt trädens stormsäkerhet då kan ifrågasättas.

17. Om kvarlämnade träd skulle falla får dessa stammar inte tas ut från området 
utan ska lämnas som död ved. Kronorna kan dock kapas ner något för att 
möjliggöra fortsatt bete

18. Åtgärder får, i enlighet med anmälan, endast genomföras under perioden 
september – februari, det vill säga utanför fåglars häckningsperiod. 
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19. Åtgärder ska vidtas i enlighet med vad som beskrivs i ansökan för att 
förhindra körskador och åtgärden avbrytas om förhållandena blir för blöta 
för att möjliggöra att utföra arbetet utan körskador. (se bilaga 6). 

Grunden för försiktighetsmåtten är värdena knutna till platsen. Föreläggandet tar 
därför inte hänsyn till betesmarksdefinitionen eller regelverket för arealstöden. Om 
åtgärden inte genomförs enligt föreläggandet riskerar detta att aktualisera 
artskyddsförordningen vilket medför att det skulle krävas att sökande ansöker om 
artskyddsdispens och får en sådan beviljade innan åtgärden kan genomföras. 
Detsamma gäller om ytterligare utglesningar skulle önskas i framtiden.

Information: 
För den nordvästra delen av området (varken markerad som trädklädd betesfålla 
eller för fri utveckling i bifogad karta bilaga 3) har det under ärendets handläggning 
framgått att markanvändningen även fortsättningsvis ska vara skogsbruk. Åtgärder 
här rör sig då om skogsbruksåtgärder vilket medför att det är skogsstyrelsen som 
hanterar detta delområden enligt skogsvårdslagen. 

Länsstyrelsen vill även informera om att eventuella stenrösen, diken, småvatten och 
stenmurar inom de nuvarande skogsområdena kommer att omfattas av det generella 
biotopskyddet när marken omförts till betesmark. Åtgärder som kan skada de 
biotopskyddade objekten kan inte vidtas utan att först ansöka om och få en dispens 
beviljad. 

Beskrivning av ärendet
Er anmälan om samråd överlämnades över från skogsstyrelsen till länsstyrelsen den 
25 oktober 2019. Anmälan gäller omförande av skog till betesmark på fastigheten 
Västraby 24:1 i Helsingborgs kommun även benämnd Tursköpsskogen. Anmälan 
lämnades över till länsstyrelsen eftersom det inte gällde en skogsbruksåtgärd och 
skogsvårdslagen inte hindrar att skogsmark tas i anspråk för annat ändamål än 
virkesproduktion. Av anmälan framgår att sökande har för avsikt att omföra 31,7 ha 
ädellövskog till betesmark. Länsstyrelsen begärde in kompletteringar i ärendet där 
bland annat en naturvärdesinventering samt anpassningar av åtgärden till områdets 
naturvärden efterfrågades. Sydved kompletterade anmälan den 13 samt 31 augusti 
2020. Av dessa handlingar framgår att delar av området ska lämnas till fri 
utveckling, delar omföras till bete och delar vara fortsatt produktionsskog. Anmälan 
kompletterades även med en redovisning av det anpassade arbetssätt som Sydved 
utformat med naturvärdesinventeringens rekommendationer som grund (se bilaga 
6).  
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Helsingborgs stad, Kullabygdens ornitologiska förening (KOF), Naturskydds-
föreningen samt Lars Salomon har yttrat sig och lämnat in underlag i ärendet. 
Samtliga beskriver skogens höga värden samt framför synpunkten att skogen i första 
hand bör lämnas till utveckling och att ett naturreservat bör bildas. KOF har även 
framfört att de i andra hand anser att röjningsåtgärder bör genomföras med stor 
försiktighet. Samtliga yttranden i ärendet har kommunicerats med Sydved i deras 
egenskap av ombud för markägaren. Det har även inkommit en namninsamling i 
ärendet den 12/10-2020 där Patrik Rosenqvist står som ansvarig. När insamlingen 
skickades till länsstyrelsen hade den 1518 underskrifter. Namninsamlingen anger 
som sitt syfte att skogen ska bevaras genom att Helsingborgs stad köper in och 
inrättar ett naturreservat av området. 

Den av sökande önskade metoden, att röja hela ytor istället för att genomföra en 
stegvis utgallring, medför att länsstyrelsen bedömer det som rimligt att ställa villkor 
på att ytan delas upp i mindre delområden och åtgärden genomförs över flera år. Att 
åtgärden sker etappvis, och resultatet avseende hur de kvarlämnade träden klarat 
friställningen följs upp och utvärderas innan ytterligare åtgärder genomförs, 
säkerställer att värden och arter knutna till de gamla grova träden inte påverkas på 
ett sådant sätt att artskyddsförordningen aktualiseras. 

Inom det aktuella området har det genomförts inventeringar av olika artgrupper och 
det finns rikligt med inrapporterade fynd i artportalen. Inom det område som avsatts 
för fri utveckling, och som utgörs av ca en tredjedel av skogsområdet, finns 
tyngdpunkten av de i artportalen inrapporterade rödlistade och fridlysta arterna. 
Genom att detta område lämnas, och utöver detta även en skyddszon in mot 
nyckelbiotoperna och naturvärdesområdet, säkerställs enligt länsstyrelsens 
bedömning att värden i de centrala delarna inte påverkas negativt av åtgärden.
Flertalet av signalarterna samt den rödlistade arten skogsveronika har registrerats i 
den del av området som ska lämnas till fri utveckling. Med anledning av detta 
bedömer länsstyrelsen att åtgärder har vidtagits för att anpassa åtgärden så att 
floravärdena kan bevaras samtidigt som brukandet kan anpassas efter 
produktionsinriktningen på gården.

Fynden av fladdermöss finns inrapporterade från de punkter där autoboxar fanns 
uppsatta och är inte knutna till någon konstaterad yngel eller övervintringsplats utan 
har fångat upp vilka arter som vid de två inventeringstillfället rörde sig genom 
området. Inventeringen registrerade följande arter:

 Större brunfladdermus
 Nordfladdermus
 Dvärgpippistrell
 Gråskimlig fladdermus
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 Vattenfladdermus 
 Mustasch/taigafladdermus

Den största rapporterade aktiviteten var från större brunfladdermus, nordfladder-
mus samt dvärgpippistrell. Större brunfladdermus finns även inrapporterad som 
jagande över betesmarken öster om Tursköpsskogen vilket ytterligare visar på det 
större områdets värden som födosökshabitat för arterna. Samtliga rapporterade 
fladdermusarter är vanligt förekommande i det skånska landskapet. De vid 
inventeringen konstaterade arterna är beroende av träd och kan använda dem som 
såväl yngel som övervintringshabitat även om det för en del arter inte är helt utrett 
exakt hur de övervintrar. Samtliga fladdermöss är fridlysta enligt 4 § artskydds-
förordningen vilket medför att det är förbjudet att:

1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser

I och med att stora ytor lämnas orörda, att det sätts restriktioner för när på året 
åtgärden får ske samt genom villkoret om att samtliga hålträd ska sparas bedömer 
länsstyrelsen att åtgärden inte aktualiserar artskyddsförordningen vad gäller 
påverkan på fladdermössens övervintrings-, vilo- eller yngelplatser. Enligt 
länsstyrelsens bedömning kommer inte heller områdets funktion som 
födosökshabitat att påverkas negativt av åtgärden. 

Vanlig groda och vanlig padda finns inrapporterade från området. Båda arterna är 
fridlysta enligt 6 § artskyddsförordningen. Enligt vad som uppges i naturvärdes-
inventeringen har groddjur eftersöktes i de två våtmarker som ingår i området 
(under perioden april – maj) utan att några fynd gjordes. Med tanke på att 
dammarna blir mer solbelysta och det även fortsättningsvis kommer att finnas 
lämpliga övervintringshabitat i och med att delar av skogen lämnas orörd och 
faunadepåer lämnas i faunavårdsområdena bedömer länsstyrelsen att åtgärden inte 
kommer att medföra en negativ påverkan för groddjur eller deras möjlighet att 
återkolonisera habitatet. 

De fridlysta arterna getlav, blåsippa, grönvit nattviol och sankt Pers nycklar finns 
registrerade i artportalen inom området.  Dessa är fridlysta enligt 8 § artskydds-
förordningen. Detta innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat 
sätt ta bort eller skada exemplar av växterna samt att ta bort eller skada frön eller 
andra delar. Med anledning av att delar av skogen där flera av fynden rapporterats in 
ska lämnas för fri utveckling och med tanke på att växtplatser för sankt Pers nycklar 
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och getlav skyddas bedömer länsstyrelsen att artskyddsförordningen inte aktualiseras 
av åtgärden. 

Död ved är en bristvara i många områden och har ofta stora värden knutna till sig. 
Åtgärder för att bevara den döda veden så att andelen ökar och risken för 
kontinuitetsbrott vad gäller olika nedbrytningsstadier minskar motiverar enligt 
länsstyrelsens bedömning att det sätts villkor för att skydda och bevara död ved. 
 
Bland insekterna rapporteras inga fridlysta men väl ett flertal rödlistade arter. Dessa 
arter har rapporterats in punktvis från de platser där fönsterfällorna fanns uppsatta 
och visar ett mått på vilka arter som under inventeringsperioden flög i denna del av 
skogen. Den mest exklusiva arten är blåsvart brunbagge (rödlistad som EN) som i 
Sverige har sin starkaste förekomst i Skåne. Arten är knuten till starkt vitrötad 
lövträdsved där såväl bok som ask och rönn utgör möjliga trädslag. Även övriga 
naturvårdsintressanta arter som påträffades vid inventeringen är knutna till 
förekomsten av död ved. Genom att lämna de centrala delarna orörda samt förelägga 
om att död ved ska sparas bedömer länsstyrelsen att åtgärder har vidtagits för att 
anpassa åtgärden så att insektsvärdena kan bevaras samtidigt som brukandet kan 
anpassas efter produktionsinriktningen på gården. 

Även fågelfaunan i skogen har undersökts. Det noterades 37 arter med en trolig 
eller säkerställd häckning inom området. Av dessa arter bedömdes sju rödlistade 
som direkt knutna till området och som sannolika häckare. Duvhök (NT), gråkråka 
(NT), björktrast (NT), stare (VU), buskskvätta (NT), grönfink (EN) och gulsparv 
(NT). Ytterligare 4 arter utgör möjliga häckare. Mindre hackspett (NT), 
grönsångare (NT) ärtsångare (NT och sävsparv (N). I området noteras även röd 
glada vilken är upptagen på bilaga 1 till artskyddsförordningen. Arten är livskraftig 
och anges som allmän i Skåne enligt artdatabankens artfakta. Sökande har anpassat 
faunahänsynsområde för att bevara dungar runt boträd med häckande rovfågel. 
Genom denna åtgärd bedöms boplatserna för glada och duvhök bevaras. 
Samtliga vilda fåglar omfattas av artskyddsförordningen: Genom att anpassa 
åtgärderna till att genomföras utanför häckningsperiod, genom att delar lämnas till 
fri utveckling och genom att gamla träd, träd med håligheter och stående död ved 
bevaras bedömer länsstyrelsen att artskyddsförordningen inte aktualiseras. 

Det nämns även att området ingår i ett viktigt stråk för rovfågel samt att många arter 
rastar på de omkringliggande fälten.

Länsstyrelsen bedömer att de anpassningar som markägaren gjort av sin ansökan, i 
kombination med det föreläggande om försiktighetsmått som beslutet innehåller, 
säkerställer att områdets naturvärden i hög grad bevaras samtidigt som markägarens 
önskade utveckling av marken, i enlighet med gårdens produktionsinriktning, 
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möjliggörs. Länsstyrelsen samlade bedömning är att åtgärden inte medför en sådan 
väsentlig skada på naturmiljön att åtgärden ska förbjudas förutsatt att utförs i 
enlighet med det i beslutet förelagda försiktighetsmåtten. 

Helsingborgs stad, KOF, Naturskyddsföreningen och andra naturvårdsintressenter 
har inkommit med information rörande områdets höga värden för olika artgrupper. 
I yttranden, så väl som inkomna namninsamlingar, har även framförts synpunkter på 
att området bör skyddas som naturreservat. Frågan kring reservatsbildning har 
överlämnats till länsstyrelsens naturskyddsenhet för utredning. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för verksamheter 
och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas 
av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken. 
Länsstyrelsen får besluta att den anmälningsskyldige ska vidta de åtgärder som 
behövs för att begränsa eller motverka skador på naturmiljön. 
Länsstyrelsen får med stöd av 26 kap 26 § miljöbalken besluta om omedelbar 
verkställighet. Med hänsyn till de stora naturvärdena på platsen och att dessa skulle 
riskera gå förlorade om åtgärden vidtas utan tillräckliga försiktighetsmått, anser 
länsstyrelsen det skäligt att bestämma att beslutet ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

Övriga upplysningar
En anmälan om samråd befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens 
övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.
Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa er den kunskap som behövs. Ni måste även 
visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa 
eller miljön (2 kap. miljöbalken).

Ni har möjlighet att få frågan om rätt till ersättning prövad om ni anser att detta 
beslut innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av 
fastigheten. Sådant anspråk ska ställas till Mark- och miljödomstolen inom ett år från 
det att beslut vunnit laga kraft.

Vissa biotoper i odlingslandskapet, t.ex. alléer, stenmurar, odlingsrösen, öppna 
diken och åkerholmar, omfattas av generellt biotopskydd. När röjningar har 
genomförts och marken betas omfattas även biotoper inne i den nya betesmarken av 
biotopskyddsbestämmelserna. Det får inte genomföras åtgärder som skadar 
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biotopskyddade objekt som t ex upptagning av nya öppningar i stenmurar eller 
liknande. 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Helena Holmgren med Lena Wedmo som 
föredragande.

Helena Holmgren 
Lena Wedmo

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Översiktskarta
3. Karta från ansökan
4. Karta över rapporterade fyndplatser getlav
5. Karta över rapporterade fyndplatser sankt Pers nycklar
6. Ansökningshandlingar

Kopia till: 
Sydved: andre.gustafsson@sydved.se
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Skogsstyrelsen: avverkninganmälan@skogsstryelsen.se A53008-2019
Helsingborgs stad: kontaktcenter@helsingborg.se, 
Kommunekologerna: Widar.Narvelo@helsingborg.se, 
fredrik.bengtsson@helsingborg.se
Kullabygdens ornitologiska förening (KOF): Per Muhr, paemuhr@gmail.com
Naturskyddsföreningen: Christel Kvant, christel.kvant@telia.com
Lars Salomonsson lars@salomonic.com
Patrik. Rosenqvist patrik.rosenqvist@live.se
Internt Länsstyrelsen Skåne: Christer Persson, Pernilla Olsson, Måns Bruun, 
landsbygdsavdelningen: jordbrukarstod.skane@lansstyrelsen.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:andre.gustafsson@sydved.se
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:avverkninganm%C3%A4lan@skogsstryelsen.se
mailto:kontaktcenter@helsingborg.se
mailto:Widar.Narvelo@helsingborg.se
mailto:paemuhr@gmail.com
mailto:christel.kvant@telia.com
mailto:lars@salomonic.com
mailto:patrik.rosenqvist@live.se
mailto:jordbrukarstod.skane@lansstyrelsen.se
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan 
till Länsstyrelsen Skåne antingen via e-post; skane@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Skåne, 205 15 Malmö.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan 
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är 
det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, skane@lansstyrelsen.se, eller via 
växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange diarienummer 34015-2019.
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