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Förslag till bildande av naturreservatet Jordbodalen med Ång-
tegelgropen i Helsingborgs stad Dnr 883/2017 
 
Kommunens förslag till beslut 
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken förklarar Helsingborgs kommun det område som ut-
märkts på bifogad karta som naturreservat. Reservatet har den avgränsning som fram-
går av bifogad karta (bilaga 1) och med de gränser som slutligen utmärks i fält enligt 
Naturvårdsverkets anvisningar. 

För att trygga syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som anges nedan 
med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. Beslutet riktar sig till var och en, fastig-
hetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vat-
tenområden berörs inom reservatsområdet. 

Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252) 
fastställer Helsingborgs stad bifogad skötselplan (bilaga2). I enlighet med 2 § förord-
ningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252) ska Helsingborgs stad 
vara förvaltare av naturreservatet. Nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande 
arter och naturtyper ska beaktas i skötseln av området. 
 

Uppgifter om naturreservatet 

Områdets namn Jordbodalen 
DOS-ID 
Markägare 
Förvaltare 
Län 
Kommun 

XXX 
Helsingborgs stad 
Helsingborgs stad 
Skåne 
Helsingborg 

  
Gränser Området begränsas av mitten av röd punkt-

streckad linje på till detta beslut bifogad 
karta (bilaga 1) 

Areal 
Fastigheter 
 
 
 

Cirka 23 (20+3) hektar 
Husensjö 5:1, Husensjö 9:25, Husensjö 11:1 
och 12:1 , 13:2 och 14:1 och 14:21. Samfäl-
ligheter inom naturreservatet: Husensjö 
s:12, Bäck, Husensjö s:13, Väg smalt stråk 
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Vegetationszon 
 
Naturgeografisk reg. 
 
Läge 

utmed Jordbogatan, Husensjö s:14, Bäck, 
Husensjö s:15, Bäck  
Nemorala zonen 
 
Skånes sediment- och horstområden (om-
råde 7) 
4 km sydost om Helsingborgs centrum 

 
Kartblad   Terräng-
kartan 

 

Kartblad   Fastighets-
kartan 

 

Centralpunkt X: Y: (SWEREF 99 13 30) 
 

 
 
Syfte med naturreservatet 
 

Syftet med naturreservat Jordbodalen är att: 

1. bevara biologisk mångfald, 
2. vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, samt återställa och nyskapa värde-

fulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter, 
3. tillgodose behov av områden för friluftslivet. 

 
Precisering av syftet: 

1. bevara och utveckla ett biologiskt kärnområde för växter, djur och svampar 
som är knutna till äldre lövträd, död ved och vattenmiljöer. 

2. bidra till att nå god ekologisk status i Gåsebäcken. 
3. ge möjlighet för allmänheten att använda området för rekreation i sådan 

omfattning att risk för skador på områdets natur- och kulturmiljövärden 
inte uppstår. 

4. bevara och utveckla rekreativa värden i ett centralt naturområde med sär-
skilt fokus på barn och ungdomar.  

5. bevara lokalt värdefulla kulturmiljöer. 
 

Syftet ska nås genom att:   

1. skydda land- och vattenmiljöer mot exploatering. 
2. införa skötsel enligt skötselplan. 
3. höja kvaliteten i naturmiljöer bland annat genom att öka mängden död ved, be-

vara gamla och grova träd i skogsområden, anlägga och underhålla ängs- och 
buskmarker och förbättra vattenkvaliteten i Gåsebäcken.  
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4. vidta nödvändiga åtgärder för att bevara och stärka livsmiljöer för EU-listade, 
fridlysta, rödlistade eller annars särskilt skyddsvärda arter. Exempel på åtgär-
der är att gynna växter som producerar nektar och pollen, ta bort invasiva arter 
och så långt möjligt återställa naturlig hydrologi.  

5. underhålla anordningar kopplade till friluftslivet, till exempel utegym, lekplats, 
belysning, stigar, bänkar, grillplatser, papperskorgar.  

6. anlägga och underhålla skyltar, naturpunkter och annan information så att be-
sökare kan uppleva och få ökad kunskap om reservatets olika natur- och kultur-
miljöer. 
 

Reservatsföreskrifter  
 
Dispens krävs för åtgärder som är förbjudna enligt föreskrifterna. Dispens får endast 
meddelas om det finns särskilda skäl och att syftet med naturreservatet inte motver-
kas. Tillstånd meddelas med stöd av föreskrifterna. 
 
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. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi och 
landskapets allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden såsom att 
plöja, gräva, spränga, borra, schakta, dika eller fylla ut, asfaltera grusstigar. 

2. uppföra byggnad eller annan anläggning,  
3. tillföra växtnäringsämnen, kalk eller jordförbättringsmedel eller kemiska be-

kämpningsmedel 
4. plantera, så eller sätta ut för trakten ej naturligt förekommande växt- och/eller 

djurarter, eller sätta ut fisk eller kräftor i vattensamlingar eller vattendrag 
5. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med skötsel av reservatet eller för 

jordbrukets behov 
6. viltutfordra, jaga eller fiska. 
7. utföra åtgärder som kan påverka områdets hydrologi och vattenkvalitet nega-

tivt  
8. Sätta upp belysning i fler områden än de som finns vid reservatets inrättande, 

det vill säga utmed de två genomgående gatorna (GC stråk) samt i västra och 
mellersta delen av ravinen. 

 

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: 
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1. utmärkning av och upplysning om naturreservatet, 
2. skötsel av mark, vatten och anläggningar, 
3. utförande av särskilda åtgärder för att gynna rödlistade eller andra skydds-

värda arter, eller bekämpning av främmande invasiva arter, 
4. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens till-

gänglighet, rekreation, pedagogik eller annan anläggning som är förenlig med 
reservatets syfte 

5. undersökningar av växt- och djurliv samt mark- och vattenförhållanden, 
6. uppföljning av områdets bevarandemål, skötsel och miljöövervakning. 

 

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. avsiktligt störa djurlivet,  
2. skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra 

död ved, 
3. medföra okopplad hund, 
4. framföra cykel eller annat fordon annat än på anvisade vägar, 
5. rida,  
6. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande, 
7. tälta, 
8. göra upp eld eller använda engångsgrill, sprit- eller gasolkök annat än på sär-

skilt iordningställd eldplats, 
9. använda området för tävling, övning eller annan aktivitet som kan inverka stö-

rande på naturmiljön eller friluftslivet, 
10. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanlägg-

ning, Se nedan.  
11. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,  
12. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande 

föremål,  

 

 

 

Vidare är det förbjudet att utan kommunens tillstånd: 

1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom 
håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återut-
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sättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka be-
läggsexemplar av varje art under förutsättning att insamlandet inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna, 

2. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka be-
läggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlys-
ningsbestämmelserna. 

3. På andra platser än anvisade tavlor sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift.  
4. Anordna tävlingar eller arrangemang som kan skada eller störa naturmiljön, 

vilket avgörs av miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet för kommunala 
reservat. 

 

Undantag från föreskrifter 

 

Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för förvaltaren, eller den som 
kommunen utser, att utföra de åtgärder som behövs för reservatets vård och skötsel 
och som framgår av föreskrifter B1-6.  

 

Föreskrifterna under A och C utgör ej hinder för; 

1. åtgärder i samband med miljöövervakning i kommunal eller statlig regi, 
2. normalt underhåll och drift av vägar, stigar, parkeringsplatser, lekplatser, dam-

mar, markutrustning, byggnader och liknande anläggningar, 
3. åtgärder i samband med underhåll och drift av nyttjanderätter som exempelvis 

ledningar och anläggningar (vatten- och avlopp, tele- och eldistribution) samt 
räddningsuppdrag eller åtgärder i samband med olycka. I samband med arbe-
tena ska samråd ske med kommunen. Vid akut underhållsåtgärd ska samråd 
ske sedan arbetet inletts.  

4. trädsäkring längs frekventerade stigar, vägar och platser där människor oftast 
uppehåller sig. Trädsäkringen ska anpassas utifrån områdets naturvärden och 
skyddsvärda träd.  

5. skyddsjakt och jakt på främmande arter, 
6. att använda hund i samband med jakt eller eftersök av skadat vilt 
7. vinterutfodring av fåglar på av förvaltaren godkända platser,  
8. anläggning eller underhåll av dammar eller dagvattenanläggningar efter sam-

råd med förvaltare/tillsynsmyndighet,  
9. efter skriftligt tillstånd eller dispens, genomföra inventering, insamling, flytt-

ning eller utplantering av groddjur,   
10. bekämpning av fisk, kräftor, sköldpaddor eller invasiva arter som parkslide 

med flera. 
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11. uppförande av byggnader, anläggningar, parkeringsplatser och liknande som 
behövs för naturvård, pedagogik och rekreation och som är förenligt med reser-
vatets syften 

12. Uppföra GC- bro över ravinen mellan Närlunda och kvarteret Isbanan enligt bi-
laga (Trafikutredning av kopplingar Närlunda-Elineberg, Ramböll 2019) 

13. Breddning av Fältarpsvägen till fyrfilig väg (cirka 4 m in från vägområdet idag) 
14. grävning och schaktning samt utfyllnad för nya våtmarker, bullervallar, stigar, 

vägar (vägområde) och grundläggning av byggnader och andra anläggningar för 
naturvård, pedagogik och rekreation för allmänheten samt för trafiksäkerhets-
höjande åtgärder. 

15. efter skriftligt tillstånd skada växande eller döda träd och buskar eller vegetat-
ion som en del i pedagogisk verksamhet. (Miljöverkstadens behov) 

16. Anslagstavla för att föreningslivet ska kunna meddela sig, t ex vid utegymmet 
eller mindre skyltar för utomhuspedagogik. 
 

Kommunen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna dis-
pens från meddelade reservatsföreskrifter. 

 
 
Upplysningar 
 

Kommunen vill upplysa om att föreskrifterna under C gäller oberoende av om beslutet 
överklagas samt att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföre-
skrifterna gäller för området, exempelvis:  

1. fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar 
och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter 
är fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen. 

2. 7 kap miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av biotop-
skydd (11 §) eller strandskydd (16 §), 

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

4. 15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning, 
5. lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 
6. Dispensansökan ska vara skriftlig, men det kan finnas tillfällen då det krävs ett 

skriftligt tillstånd som inte innebär formell dispens. Dispensansökan insänds till 
Helsingborgs stad, miljöförvaltningen eller stadsbyggnadsförvaltningen om det 
inte rör formell dispens utan mer en form av bevis för en tillfällig aktivitet så 
kallad markupplåtelse. Då kan det också behövas polistillstånd. 

7. Generellt gäller att allt som är förbjudet kräver skriftlig dispensansökan hos 
miljöförvaltningen. Därutöver kan det även behövas markupplåtelsetillstånd 
(se även punkt 6) från stadsbyggnadsförvaltningen.  

8. Vid anmälan om överträdelse av förbud eller annan information kontakta 
Helsingborgs stad tel: 105000.  
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Beskrivning av området 
 

Jordbodalen är en cirka 20 hektar stor, trädbevuxen ravin som skär genom Helsing-
borgs landborg. Genom ravinen rinner vattendraget Gåsebäcken som på flera ställen 
bildar natursköna dammar. Intill Jordbodalen ligger Ångtegelgropen - en före detta ler-
skiffertäkt som numera är ett värdefullt grönt inslag i staden. Jordbodalen tillsammans 
med Ångtegelgropen är ett av de större centrala, sammanhängande grönområdena i 
Helsingborgs tätort.  

Trots placeringen mitt i staden är området utpekat som biologisk värdekärna. Natur-
miljöer med äldre lövträd, död ved och rinnande vatten ger ett rikt växt- och djurliv. 
Här finns en variation av lövträd med bland annat ask, avenbok, bok, ek, lind, lönn och 
fågelbär. Längs ravinens botten finns bestånd av al. Flera signalarter för ädellövskog 
har observerats i området, exempelvis skogsknipprot, murgröna, gulsippa, storrams, 
oxtungsvamp (NT) och korallticka (NT). Jordbodalen har ett rikt fågelliv där ett trettio-
tal fågelarter häckar och många andra arter har observerats i området. Särskilt 
skyddsvärda arter som observerats i området är stare (VU), mindre hackspett (NT), 
gulsparv (VU), strömstare, forsärla och kungsfiskare (VU). Fladdermusfaunan är också 
rik där 6 olika arter har noterats.  En handfull rödlistade insekter som är beroende av 
död ved har hittats, bland annat getinglik svampmygga (NT) och gråbandad trägnagare 
(NT). 

Jordbodalen är ett populärt rekreationsområde och används flitigt både dag- och 
kvällstid. Tack vare de djupa ravinsidorna är stora delar av Jordbodalen skyddat från 
buller och upplevs vara tyst. De natursköna omgivningarna var en anledning till att 
Folkparken och Sundspärlan (tidigare Sjöcronan) placerades här i slutet av 1800-talet. 
Anläggningen ligger i direkt anslutning till naturreservatets gräns och används fortfa-
rande. Reservatet besöks dagligen av förskolor, skolor och idrottsföreningar. Lekplat-
sen och utegymmet är viktiga målpunkter liksom grillplatserna och de upplysta sti-
garna runt dammarna.  

 

Ångtegelgropen skapades under en hundraårsperiod med start 1873 av konsul Pers-
son med flera för att utvinna lera till tegelframställning. Det är den mörkbruna, så kal-
lade ”persastenen” som många hus i Helsingborg byggts av likaså Stockholm stadshus 
och Stockholms stadion. Driften upphörde 1978 när lerskiffern var slut. Idag är Ång-
tegelgropen stadens brantaste pulkabacke och ett grönområde med stor utvecklings-
potential. I den västra delen finns översilande, kalkrikt vatten som sedan kristalliseras 
och bildar en skorpa av kalksten, en så kallad kalktuff. Botten av Ångtegelgropen an-
vänds som fördröjningsmagasin för dagvatten och översvämmas vid kraftigare regn. 
Denna funktion blir allt viktigare på grund av risk för skyfall/stora regn. 
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Gåsebäcken rinner genom Jordbodalen och bildar på ett par ställen dammar. Vatten-
draget är starkt påverkat av dagvatten från omkringliggande tätortsbebyggelse. Efter 
ravinen mynnar Gåsebäcken direkt i sundet via två dagvattenkulvertar. Det finns tan-
kar på att öppna upp kulverterna och skapa ett blågrönt stråk genom H+ området. En 
annan lösning skulle vara att koppla ihop Gåsebäcken med Lussebäcken såsom det var 
ursprungligen.  

 

Skäl för beslut 

Jordbodalen samt  Ångtegelgropen är ett välbesökt naturområde och har höga natur-, 
kulturmiljö- och rekreationsvärden. Diskussioner om behovet av skydd och utveckling 
av området har pågått under lång tid. Alltsedan naturvårdsplan 1992 har området för-
slagits för lagskydd, senast i grönstrukturprogrammet 2014.  

Reservatet är även utpekat som skyddsvärt tätortsnära grönområde för friluftsliv och 
naturvård enligt den statliga utredningen ”Närmare till naturen i Skåne” (Länsstyrel-
sen i Skåne 2003).  

I Översiktsplan 2010 och Stadsplan 2017 ingår området i ett av tre ”Övergripande na-
tur- och kulturstråk, Landborgen-Skälderviken”. På grund av sina värden för den biolo-
giska mångfalden, kulturmiljövärden samt dess rekreativa och estetiska kvalitet pekas 
dessa stråk ut som särskilt värdefulla. Översiktsplanen anger även att det i området 
mellan Hittarp och Pålsjö ska ske ”Utveckling och skydd av natur- och vattenområden 
samt parker”. 

I Stadsplan 2017 är Jordbodalen och Ångtegelgropen utpekade som befintlig natur 
som ska utvecklas och förstärkas. Ångtegelgropen ska även kunna utvecklas för att 
rena och fördröja dagvatten i större utsträckning än idag.  

De västra delarna av reservatet berörs av riksintresse för naturvård, beteckning N44 
naturvårdsverket.   

Förutsättningarna för att kunna bevara värdena bedöms vara goda genom förvaltning i 
enlighet med skötselplanen.  

De hot som är aktuella vid inrättandet är borttagning av gamla, grova träd och död ved 
på grund av säkerhetsskäl eller estetiska skäl. Andra hot är igenväxning av ängsmark 
och spridning av invasiva arter som exempelvis parkslide. Ett annat hot är de olika 
sjukdomar som drabbar träd, bland annat alm, bok, al och ask. Med förändrat klimat 
finns risken att ytterligare sjukdomar och invasiva arter sprids. Gåsebäcken är starkt 
påverkat av dagvattentillförsel både vad gäller flöden och föroreningar. Här behövs re-
ning ske i betydligt större utsträckning än idag för att vattenkvaliteten ska kunna nå 
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god ekologisk status. Artificiell belysning har en negativ påverkan på både fladder-
möss, insekter, fåglar, fiskar och naturligt förekommande groddjur. Idag är den västra 
delen av Jordbodalen upplyst medan den östra tillåts vara mörk. Ytterligare belysning 
eller felaktig utformad belysning är ett hot mot naturvärdena. Med de utbyggnader av 
bostäder som planeras intill Jordbodalen finns risk för ökat slitage, nedskräpning och 
störningar.  

Beslutet överensstämmer med översiktsplan för området och med gällande detaljpla-
ner. Det bedöms vara förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenresurser.  

Arbetet med reservatet är ett led i genomförandet av stadens livskvalitetprogram, 
framförallt viljeinriktningen långsiktigt ansvarstagande och målet att utveckla land-
skap som främjar biologisk mångfald. Reservatsbeslutet bidrar även till att nå region-
ala och nationella miljömål, i synnerhet Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö, 
samt Levande sjöar och vattendrag.  

För att säkerställa att dessa värden skyddas finns det även skäl att med stöd av 7 kap 
24 § miljöbalken förordna att föreskrifterna beslutade med stöd av 7 kap 5 § miljöbal-
ken ska gälla omedelbart till dess beslutet om naturreservat vinner laga kraft. 

 

Intresseprövning 

I en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kapitlet 25 § 
miljöbalken, bedömer kommunen att för att skydda och vårda de värden som beskri-
vits finns skäl att besluta om att bilda naturreservat för området, att besluta om före-
skrifter för att skydda området samt fastställa en skötselplan.  

 

Skötselplan och förvaltning 

Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska en 
skötselplan ingå i varje beslut om bildande av ett naturreservat. Skötselplanen finns 
bilagd detta beslut (bilaga 2). 

Helsingborgs stad är förvaltare av naturreservatet. Förvaltaren ska fortlöpande sam-
råda med arrendatorer, berörda myndigheter och andra berörda vid förvaltningen. 
Staden behöver också avsätta tillräckliga medel för reservatsförvaltningen. 

Nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper ska beaktas i 
skötseln av området. 
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Ärendets handläggning 

Jordbodalens natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden är kända sedan lång tid till-
baka. I Helsingborgs stads planer har Jordbodalen lyfts fram som en naturmiljö av högt 
värde både i naturvårdsplan från 1992 och i översiktsplaner från 1980-talet och 
framåt. Jordbodalen pekades ut som skyddsvärt tätortsnära grönområde för friluftsliv 
och naturvård enligt den statliga utredningen ”Närmare till naturen i Skåne” (Länssty-
relsen i Skåne 2003). I Helsingborgs grönstrukturprogram 2014 föreslogs Jordbodalen 
bli skyddat som naturreservat.  

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2017 att ge stadsbyggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att påbörja reservatsbildning.  

Förslag till beslut och skötselplan har tagits fram i samråd med stadsbyggnadsförvalt-
ningens avdelningar, miljöförvaltningen och andra berörda förvaltningar. Ansvarig 
projektledare har varit Widar Narvelo på avdelningen för hållbar stadsplanering. Plan-
författare Widar Narvelo och Malin Stenson. Fredrik Bengtsson har varit biträdande 
projektledare. Övriga delaktiga från stadsbyggnadsförvaltningen har varit Malin 
Widenberg, Martin Wester, Nina Syde, Linda Hellberg, Hanne Hansen. Från miljöför-
valtningen har Claes Nihlén medverkat.  

 
Bilagor till beslutet 
 

1. Reservatets avgränsning 
2. Skötselplan 
3. Samrådsredogörelse länsstyrelsen 
4. Förteckning över fastigheter och servitut  
5. Sändlista 
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Bilaga 1 i detta dokument:   Reservatets avgränsning 
 

 
 
 
Bilaga 2  
Skötselplan  se separat bilaga (ingår ej i formell beslutsdel) 
 
 
Bilaga 3  
Samrådsredogörelse Länsstyrelsen 2020 01 10 
 
Samråd, enligt 25 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m., angående förslag till bildande av naturreservatet Jordbodalen i Helsingborgs 
kommun  
  
Kommunen har, genom att översända förslaget till Länsstyrelsen för eventuella syn-
punkter, fullgjort sin skyldighet att samråda med länsstyrelsen i enlighet med 25 § för-
ordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Länsstyrelsen gör be-
dömningen att området uppfyller miljöbalkens krav för att bilda naturreservat enligt 7 
kap 4§.  
  
Naturskyddsenheten tillstyrker att naturreservatet bildas.  
  
Synpunkter:  
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• Området berörs av detaljplaner. Enligt 7 kap. 8 § får ett bildande av naturreservat 
inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen.  
• Föreskriften A 8 saknar uppgift om var befintlig belysning finns idag. 
• Föreskriften B3 kan kompletteras med främmande invasiva arter.  
• En del av undantagen behöver formuleras om. Viktigt att skilja på tillstånd och dis-
pens. Dispens krävs för åtgärder som är förbjudna enligt föreskrifterna. Dispens får 
endast meddelas om det finns särskilda skäl och att syftet med naturreservatet inte 
motverkas. Tillstånd meddelas med stöd av föreskrifterna.  
När det gäller hantering av groddjur är det viktigt att förtydliga att det handlar om ar-
ter som har sin naturliga hemvist i trakten.  
• Föreskrifter och undantag bör inte hänvisa till ”fastställd skötselplan”.  
• Områden, eldplatser, leder m.m. som anvisas med stöd av ordningsföreskrifterna bör 
anges på kartbilaga. 
 
Kommentar: länsstyrelsens synpunkter har tillgodosetts och detaljplanerna har gåtts ige-
nom och reservatet strider inte mot dessa. Därutöver finns det olika servitut för led-
ningar, bland annat  gas, el och VA som har rättigheter för underhåll etc.. 
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Bilaga 4 
Fastighetsförteckning och servitut 
 
Husensjö 5:1, Husensjö 9:25, Husensjö 11:1 och 12:1 , 13:2 och 14:1 och 14:21. 

Samfälligheter inom naturreservatet: 

Husensjö s:12, Bäck 

Delägande fastigheter 

Helsingborg Allmänningen 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 22, 25, 27 Helsingborg Björkhagen 2, 3, 5-12, 
14-18 Helsingborg Budkavlen 1-4, 6, 9-12, 14-16, 19 Helsingborg Byfogden 6, 7, 19, 21, 22, 25, 
28, 30 Helsingborg Bykistan 4, 12-14, 17-19, 21 Helsingborg Bystaven 2, 8, 9, 14-16, 18-21, 27, 
30, 32, 34 Helsingborg Eskilsminne 2, 3, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42 Helsing-
borg Hemmansägaren 3 Helsingborg Herden 2-11, 13, 18, 19 Helsingborg Hornet 2-8, 10, 12, 
15-18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32 Helsingborg Husensjö 5:1, 11:1, 12:1, 15:1-18 Helsingborg 
Inga 2-10, 12  Helsingborg Lantmätaren 2, 4, 14, 20 Helsingborg Måttbandet 1-6 Helsingborg 
Plöjaren 2-8, 10, 12, 13, 15, 16, 19-21, 26, 27, 29, 31 Helsingborg Ramlösa 1:7, 1:11, 1:29 
Helsingborg Skaftet 1-3, 27, 28, 63 Helsingborg Skiftet 2-7, 10-13, 15, 16, 19, 20 Helsingborg 
Skörden 6, 8, 11, 13-16, 20, 24, 25, 27-29 Helsingborg Stacken 1-4, 6-10, 12-16, 18-20, 22, 24 
Helsingborg Stämman 2-11, 14-16, 18-23, 28, 30-34, 37, 38 Helsingborg Såningsmannen 1, 2, 
7-11, 14-16, 19, 23, 25, 27, 28, 33-36 Helsingborg Tegen 14-24 Helsingborg Torvan 13-21, 25 
Helsingborg Vagnen 2, 3 Helsingborg Vega 12, 14, 23, 27, 28 Helsingborg Ässjan 7, 8 Helsing-
borg Åbon 10, 12-15, 25, 32, 33 Helsingborg Åldermannen 1-5, 7, 8, 11, 15, 18, 19 

Husensjö s:13, Väg smalt stråk utmed Jordbogatan 

Delägande fastigheter 

Helsingborg Grindvaktaren 6,,Helsingborg Husensjö 4:1, 13:2 

Helsingborg Ramlösa 4:29, 4:36-38, 5:2, 10:1Helsingborg Sara 21Helsingborg Skulptören 2 

Husensjö s:14, Bäck 

Delägande fastigheter 

Helsingborg Grindvaktaren 6,Helsingborg Husensjö 4:1, 13:2 

Helsingborg Ramlösa 4:29, 4:36-38, 5:2, 10:1Helsingborg Sara 21Helsingborg Skulptören 2 
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Husensjö s:15, Bäck  
Delägande fastigheter 
Helsingborg Husensjö 13:2Helsingborg Ramlösa 6:1, 8:1 
 
Övrigt: 
Redovisningen av Husensjö 5:1 och 5:2s fastighetsgräns är osäker 

Redovisningen av fastighetsgränsen mellan Husensjö 11:1 och 12:1 är osäker (utmed 
Alegatan) 

Redovisningen av fastighetsgränsen mellan Husensjö 13:2 och 14:1 är osäker. 

Gasledning 1283K-14477.1 berör delar av naturreservatet 
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Bilaga 5 Sändlista 
1. Apladalens koloniförening 
2. Barn-och utbildningsnämnden 
3. Citysamverkan 
4. E.On Elnät Sverige AB, Tillstånd och rättigheter 
5. E.ON Sverige AB 
6. Familjen Helsingborg 
7. Fastighetsnämnden 
8. Helsingborg Arena och scen AB 
9. Helsingborgshem 
10. Hyresgästföreningen 

 
11. Idrotts- och fritidsnämnden 
12. Kommunala integrationsrådet 
13. Kommunala pensionärsrådet 
14. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
15. Kulturnämnden 
16. Lantmäterimyndigheten (Helsingborg)   
17. Länsstyrelsen i Skåne län 
18. Miljönämnden 
19. Naturskyddsföreningen i Helsingborg 

 
20. Naturvårdsverket 
21. NSR   
22. NSVA 
23. Närlunda koloniförening 
24. Nöjesparken Sundspärlan 

25. Polismyndigheten 
26. Region Skåne (inkl Skånetrafiken) 
27. Riksantikvarieämbetet 
28. Räddningstjänsten 

 
29. SGI – Statens Geotekniska Institut 
30. SGU – Sveriges Geologiska Undersökning 
31. Socialnämnden 
32. SWEDEGAS 
33. Svenska kraftnät                                         
34. TeliaSonera AB 
35. Trafikverket 
36. Transportstyrelsen            
37. Ungdomsrådet 
38. Vård- och omsorgsnämnden 
39. Öresundskraft 

        För kännedom       Kopia till Internt, Helsingborgs stad    
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