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Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB-utveckling
Klockaregården
275 96 Sövde
info@skanskmtbutveckling.se

Kontaktperson
Miljöavdelningen
Ramona Eriksson
010-224 16 30 (gruppnummer)
skane@lansstyrelsen.se

Tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken för anläggande av cykelstigar för mountainbike inom Natura 2000-området Sövdesjön på
fastigheten Ellestad 5:4 i Sjöbo kommun
(SWEREF 99 TM N/E: 6160926/415516)
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen lämnar tillstånd enligt 7 kap 28 a § för att anlägga cykelstigar för
mountainbike, i enlighet med ansökan och i övrigt lämnade uppgifter.
Länsstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i ärendet.
Följande villkor gäller för beslutet:
1. Anläggningsarbeten med maskin får inte utföras mellan 1 april och 31 juli.
2. I det fall externa förstärkningsmaterial ska tillföras området ska det
säkerställas att endast massor som understiger haltkraven för mindre än ringa
risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 tillförs. Det ska även
säkerställas att massorna inte innehåller frön, rot- eller växtdelar från
invasiva arter.
3. Skyddsavstånd om minst 30 meter ska hållas intill Klingavälsån där
cykelstigar inte får anläggas.
4. Tillståndet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller
avslutats inom fem år från den dag då detta beslut vinner laga kraft.
Information

Om fornlämningar påträffas i samband med markarbetena ska arbetena omedelbart
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i
kulturmiljölagen (2 kap 10 §) och gäller alltid. Fornlämningar kan uppträda som
mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager m.m.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Plusgiro/Bankgiro

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

E-post

www

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane
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Länsstyrelsens bedömning
Anläggande av cykelstigar för mountainbike planeras på Salsbjär inom Natura 2000området Sövdesjön. Sökanden har genomfört samråd enligt 6 kap miljöbalken och i
ansökan redovisat den påverkan som förväntas av åtgärderna. Länsstyrelsen bedömer
att inlämnat underlag är tillräckligt för prövningen.
Natura 2000- området är utpekat enligt fågeldirektivet och syftar till att bevara
livsmiljön för de fåglar som utgjort grund för utpekandet av området. Varje art ska
bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå. Gynnsam
bevarandestatus innebär att artens population ska vara säkrad på lång sikt och att
deras naturliga utbredningsområde inte minskar. Arternas behov ska tillgodoses i
området vad gäller födotillgång och skydd.
Anläggandet ska ske inom ett skogsområde som domineras av tallskog med inslag av
arter som ek, bok, rönn och glanshägg. I östra delen av området finns ett
granområde. Av de Natura 2000-arter som är upptagna i bevarandeplanen har
sökanden bedömt att det är arter kopplade till skogsmiljöer som kan komma att
beröras av åtgärderna. Dessa arter är bivråk, havsörn, kungsörn, nattskärra,
spillkråka, röd glada och trädlärka. Resterande arter upptagna i bevarandeplanen
bedöms inte beröras av åtgärderna. Sökanden har genomfört en inventering av
arterna. Enligt inventeringen häckar ingen av arterna på Salsbjär. Området bedöms
dock utgöra en lämplig miljö för flera av arterna. I nuläget bedöms dock träden vara
för unga för att utgöra boträd, träden har dock potential att i framtiden kunna
utgöra boplatser.
Andra hot som tas upp i bevarandeplanen är mänsklig störning på grund av det
rörliga friluftslivet och anläggningar eller annan markexploatering som kan påverka
fåglarnas häckningsmöjligheter, rastlokaler och födosöksmiljöer i området negativt.
Länsstyrelsen bedömer att det inom Natura 2000-området förekommer mycket
rörligt friluftsliv bl.a. genom att Skåneleden är belägen längs Sövdesjön. Området
ligger tätortsnära och Salsbjärs udde används redan idag av motionärer på befintliga
stigar. Länsstyrelsen bedömer att fågellivet, speciellt under delar av året, kan
komma att påverkas av cyklingen. Länsstyrelsen bedömer dock att de arter som
Natura 2000-området avser att skydda inte häckar inom området. Åtgärderna kan
därför inte anses utgöra en sådan betydande påverkan på Natura 2000-området att
de inte kan tillåtas. Utifrån beskrivningen av åtgärderna och under iakttagande av de
villkor som fastställs i beslutet bedömer Länsstyrelsen att åtgärderna inte på ett
betydande sätt riskerar att påverka de utpekade arternas bevarandestatus.
Länsstyrelsen bedömer därför att tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken kan
beviljas.
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Länsstyrelsen bedömer att man i samband med anläggandet behöver ta generell
hänsyn till fåglarnas häckningsperiod (1 april-31 juli) genom att inte arbeta med
maskiner under perioden. De maskiner som anges i ansökan är bl.a. fyrhjuling,
minidumper och plattvibrator. Länsstyrelsen bedömer även att maskiner såsom
röjsåg och motorsåg kan upplevas störande. All maskinanvändning ska därför
förläggas utanför perioden i samband med anläggandet.
Väster om anläggningsområdet mynnar Klingsvälsån ut i Sövdesjön. I Klingavälsån
finns förekomst av den fridlysta arten äkta målarmussla. Åtgärderna ska enligt
ansökan inte beröra vattenområdet då en skyddszon på ca 30-40 meter behålls mot
ån där anläggning av stigar samt röjning inte får sker. Länsstyrelsen bedömer att det
är viktigt att detta skyddsavstånd upprätthålls för att minimera risken för att
spontana cykelstigar uppkommer i anslutning till eller genom vattendraget.
Inom området finns registrerade fynd av fladdermöss, bl.a. barbastell. Länsstyrelsen
bedömer att åtgärderna med framröjning av stigar kan vara positiva för fladdermöss
då nya jaktkorridorer skapas. Länsstyrelsen bedömer med bakgrund av detta att de
föreslagna åtgärderna inte kräver dispens från artskyddet under förutsättning att
åtgärderna utförs i enlighet med ansökan.
Åtgärderna planeras även inom strandskyddat område. Enligt 7 kap 16 § punkt 2
miljöbalken ska åtgärderna inte prövas enligt strandskyddsbestämmelserna i det fall
åtgärderna kräver annat tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer dock att
strandskyddet ska tas i beaktan i ärendets bedömning. Strandskyddet syftar till att
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vattnet.
Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna inte riskerar att påverka syftena annat än i
begränsad omfattning om villkoren i detta beslut följs.
Vid en samlad bedömning finner Länsstyrelsen att åtgärderna inte på ett betydande
sätt riskerar att påverka de utpekade arternas bevarandestatus, om de villkor som
framgår av beslutet följs. Tillstånd för åtgärderna kan därför beviljas.
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om Natura 2000-tillstånd för anläggande av stigar och skyltar för
mountainbike inom Natura 2000-området Sövdesjön på fastigheten Ellestad 5:4 i
Sjöbo kommun.
Anmälan omfattar i huvudsak:
Det aktuella projektet gäller skapande av ca 6000 m stigar för stigcykling. Ni vill
göra området mer attraktivt för aktivt friluftsliv genom stigcykling och skapa
lösningar som välkomnar barn, ungdomar och nybörjare. Genom åtgärderna vill ni
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kanalisera och styra målgruppen mountainbike cyklister till Saljsbjers udde bort från
leder och stigar runt Sövdesjön och bort från Snogeholm. Stigarna ska vara
tillgängliga för allmänheten. Inom området finns idag befintliga stigar som används
av löpare och vandrare. Längs uddens södra kant går Skåneleden.
Vid anläggande av stigarna är det inte nödvändigt att använda maskiner utan arbetet
kan ske för hand. Ni anger dock att anläggandet skulle underlättas om en
minigrävare kan få användas i början och slutet på leden samt om en mindre
plattvibrator kan användas för att skapa en stigbädd som bättre tål slitage. Vid
anläggandet av cykelstigarna vill man komma ner till mineraljorden, på ca 50-80 cm
djup, för att få bort mulljorden. Mulljorden gör stigen mer vattenkänslig och kan
skapa leriga partier och hål i stigen, vilket leder till att stigen behöver förstärkas.
Mulljorden behöver inte tas bort på hela sträckningen utan det gäller främst i de mer
kuperade partierna, på de plattare partierna kan det ofta räcka med att marken
plattas till för att stigen ska hålla bättre. Anläggningen kommer efter färdigställande i
stort att vara underhållsfritt. Förstärkningsmaterial kan dock behöva tillföras i
lederna om de används mycket eller om de används när det är blött.
Om man inte får gräva upp grus ur backen behöver externt förstärkningsmaterial
tillföras. Sen stenlägger eller fyller man upp med fyllnadsmaterial som stenmjöl eller
väggrus på hela eller delar av sträckan samt på fuktiga partier. Kurvor och
serpentinvägar bankas ut. Stigkorridorer röjs fram, ca 2 m breda och plats i höjd för
att stå och att hoppa. Marken räfsas och stormfällda träd kapas för framkomlighet.
För mer information se fullständig ansökan och kompletteringar i bilaga 3.
Historik
Den 13 april 2018 inkom ni med en anmälan för samråd enligt 12 kap 6 §
miljöbalken (525-11606-2018). Länsstyrelsen meddelade den 31 oktober 2018 att
bedömning görs att åtgärderna riskerar att påverka Natura 2000-området, ett
Natura 2000 tillstånd krävs därför.
Ni meddelade den 31 oktober 2018 att ni vill gå vidare med en ansökan om Natura
2000 tillstånd. Ärendet gjordes därför om från en anmälan för samråd enligt 12 kap
6 § miljöbalken till ett samråd enligt 6 kap miljöbalken. Den 14 november 2018
avslutades samrådsärendet då åtgärderna bedömdes medföra en risk för betydande
påverkan på Natura 2000-området.
Lagstiftning
Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som
förtecknats och rapporterats till EU-kommissionen enligt fågeldirektivet eller artoch habitatdirektivet, s.k. Natura 2000-områden.
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Inom ett strandskyddsområde är det enligt 7 kap 15 § miljöbalken förbjudet att
uppföra nya byggnader/byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra
anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från
att vistas i ett område där den annars skulle fått röra sig fritt, utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller
anordningar om dessa hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område
där den annars skulle fått röra sig fritt och utföra åtgärder som väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur eller växtarter.
Enligt 7 kap 16 § punkt 2 miljöbalken gäller förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken inte
verksamheter eller åtgärder som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken.
Beslutet kan överklagas hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se nedan.
Beslutet befriar dig inte från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller i annan
lagstiftning.
Detta ärende har avgjorts av enhetschef för Naturprövningsenheten, Helena
Holmgren, beslutande och naturvårdshandläggare Ramona Eriksson, föredragande.
Vid den slutliga handläggningen har även enhetschef för Naturskyddsenheten, Cecilia
Backe och enhetschef för Naturvårdsenheten Ingela Lundqvist deltagit.
Helena Holmgren
Ramona Eriksson
Beslutet har signerats elektroniskt och har därför ingen namnunderskrift.
För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Bilagor:

1. Översiktskarta
2. Detaljkarta med stigar
3. Ansökningshandlingar och kompletteringar
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Kopia till:

Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Riksantikvarieämbetet: registrator@raa.se
Kommunen: kanslihuset@sjobo.se
Markägare: anders.rosell@skanskalandskap.se
Miljöavdelningen: jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se
Naturskyddsföreningen Färs: cornelialovfeldt@gmail.com
Skånes Ornitologiska förning: birds@skof.se
Sövde byalag: info@sovde.se
Friluftsfrämjandet Blentarp-Sövde: blentarp-sovde@friluftsframjandet.se
Naturvårdskonsult Gerell: rune.gerell@sjobo.nu
Hur ni överklagar till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Mottagare
Det är Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet.
Observera dock att ni ska skicka överklagandet till skane@lansstyrelsen.se eller till
Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö.
Tid för överklagande
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni
fick beslutet. 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,
 hur ni vill att beslutet ska ändras,
 varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar eller annat som stödjer er mening bör ni skicka med kopior av
detta. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Lämna också er adress
och telefonnummer.
Ombud
Ni kan anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt er. I så fall ska ombudet
underteckna överklagandet, bifoga en fullmakt i original samt uppge sitt namn,
adress och telefonnummer.
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Ytterligare upplysningar
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, telefon 010224 10 00.

