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 Riksintressen
Natura 2000
Från och med 2001-07-01 är Natura 2000 område 
av riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap. 1 och 8 §§.
I Höörs kommun fi nns idag fyra Natura 2000-
område Rövarkulan, Klintaskogen, Allarps bjär och 
Bjäret.

Rövarekulan.  
Den skogliga kontinuiteten är lång med en stor 
andel död ved vilket har skapat gynnsamma 
förutsättningar för många rödlistade växt- och 
djurarter. I den meandrande bäcken förekommer 
Natura 2000-arten tjockskalig målarmussla.

Klintaskogen
Området innehåller fl era av de naturtyper som fi nns 
angivna i Habitatdirektivet,  till exempel bokskog av 
örtrik typ, ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ 
och alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade. 

Allarps bjär
Området omfattar huvuddelen av naturreservatet 
med samma namn och utgörs av vulkanrestberg, 
basaltkupp med en örtrik fl ora. Skogen utgörs 
huvudsakligen av ädellövsskog med bok, ek, 
avenbok, ask och lind.

Bjäret.
Ädellövskogsområdet där berggrunden består 
av basalt med skog av varierande ålderstruktur 
som gynnat den biologiska mångfalden med fl era 
sällsynta och hotade arter. 

Naturvården
Riksintresset  regleras i Miljöbalkens 3 kapitel 6§ 
och utpekas av Naturvårdsverket. 14 områden har 
angetts som riksintressanta för naturvården. 

N34   Odlingslandskap på Linderödsåsen
N34a Hjällaröd, 110 ha, topogent kärr
N34b Allarp- Äsperöd, 123 ha, platåformigt      
välvd mosse
N34c Dagstorp, 323 ha, svagt välvd mosse
N34d Svenstorps mosse, 80 ha 
N34e Ella, 473 ha
N34f Fulltofta del av Häggenäsudden, 2 098 ha  
(areal hela området) 
N36 Stanstorpsgraven, 36 ha, geovetenskap
N37 Rugerup-Kråkeboområdet, 87 ha,     
geoveten skap

N38 Lillö, 84 ha, geovetenskap
N39 Klinta, 1 ha, geovetenskap
N40 Rönne ås dalgång och Ageröds mosse,   
N41 Syrkhultamossen och Svalemosse, 335 ha,   
svagt välvd mosse och sumpskog
N55 Bråån, 3 409 ha (areal hela området),  geo-
vetenskap, naturbetesmark, ädellövskog  och  
vattendrag 
N56 Pinedalen, 491 ha (areal hela området),  
geovetenskap och  ädellövskog 

Inom  områdena Natura 2000 och naturvården 
får åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig 
skada för riksintresset. I områ dena fi nns till viss del 
förordnan den enligt Miljö balken, som naturreservat 
och strand skydd. 

Skyddet av riksintresset har förbättrats genom 
upprättande av ett särskilt naturvårdsprogram med 
handlings program. Uppdatering pågår av gällande 
program, antagit av kommunfull mäktige hösten 
1999. Det nya programmet beräknas att vara klart 
under 2012. Flera av programmets förslag för stärker 
skyddet av naturvärdena avsevärt.
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Kulturmiljövård
Riksintresset regleras i Miljöbalkens 3 kapitel 6§ och 
utpekas av Riksantikvarieämbetet.

I kommunen pågår en översiktlig inventering av 
kulturvärden och kul turmiljöer. I denna för tecknas 
objekt och miljöer från riks- till lokalintresse. Denna 
inventering behöver fördjupas innan ett kulturmiljö-
program för hela kommunen kan upprättas. 
Riksintresset för kulturmiljövård ska säkerställas 
i fördjupade översiktsplaner, detaljplaner eller i 
områdesbestämmelser.

Två områden har angetts som riksintressanta för 
kulturmiljövården. Inom Fulltoftaområdet är endast 
en liten del av Häggenäsudden i Höörs kommun. 

M37 Bosjökloster- Stockamöllan
Riksintresset sträcker sig från Bosjökloster slotts-
miljö i en västlig dragning utmed Västra Ringsjöns 
norra stränder till mossmarkerna vid Ageröd-Rön-
neholm. Riksintresset sammanfaller till ganska stor 
del med motsvarande för natur vården.  

M67 Fulltofta 
Inom  området får åtgärder inte vidtas som kan 
medföra påtaglig skada för riksintresset.

Friluftsliv
Riksintresset för friluftsliv regleras i Miljöbalkens 3 
kapitel 6§ och utpekas av Naturvårdsverket. 

F4 Frostavallsområdet
Området med riksintresse är koncentrerat till Fros-
tavallen och Skånes Djurpark med omgiv ningar. 
Inom  området får åtgärder inte vidtas som kan 
medföra påtaglig skada för riksintresset.
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Totalförsvar
Riksintresse för totalförsvaret regleras i Miljö-
balkens 3 kapitel 9§ och utpekas av Försvars makten 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Detta riksintresse är överordnat de andra. Efter som 
uppgifter i sammanhanget oftast är av hem lig art, 
tillgodoses riksintresset genom samråd i planfrågor 
och vid bygglovprövning.

Riksintressets syfte är att i så stor utsträckning som 
möjligt upprätt hålla ett fungerande samhälle även 
under hotsi tuationer.

Vägar
Riksintresse för vägar ingår i kommunikationer som 
regleras i Miljöbalkens 3 kapitel 8§. Riksin tresse för 
vägar utpekas av Trafi kverket.

I riksintresseområdet för  vägar ingår E22, väg 23 
samt väg 13 Höör -Ystad.

Hänsyn skall tas till vägsträck ningarna vid för-
ändring och exploatering i dess närområde. Samtliga 
vägar i denna kategori är skyd dade i de taljplaner 
eller arbetsplaner. De föränd ringar, som planeras för 
Rv 23, Rv 13 och E 22 fordrar garantier för att inga 
byggnader m.m. tillkom mer i dessa ”vägkorridorer”. 
Om korrido rerna kan specifi ceras till läge och 
omfattning är den enk laste skyddsåt gärden samråd 
i plan- och bygg frågor.

Järnvägar
Riksintresse för järnvägar ingår i kommunikatio ner 
och regleras i Miljöbalkens 3 kapitel 8§. Riksintresset 
utpekas av Trafi kverket.

Genom Höörs kommun i riktning norr – söder 
löper Södra Stambanan. 

Hänsyn ska tas till järnvägs sträckningen vid 
förändring och exploatering i dess närområde.
Järnvägen är av riksintresse och har idag erfor derligt 
skydd. 
Yrkesfi sket
Riksintresset  regleras i Miljöbalkens 3 kapitel 5§ 
och utpekas av Fiskeristyrelsen.

M:Y11 Ringsjöarna. 
Riksintresset berör huvudsakligen uppväxtmöj-
ligheterna för vissa fi skslag. Det är av största vikt 
att dessa miljöer inte förstörs. Inom  området får 
åtgärder inte vidtas som kan medföra påtaglig skada 
för riksintresset.

Ett fi ske vårdsförbund bildades 1996 och anses vara 
ett till räckligt instrument för att ta tillvara riksin-
tresset. Ett komplement härtill  är en ytter ligare 
begräns ning av tillförsel av när ingsäm nen.

Vindkraft
Redovisat riksintresseområde för vindkraft är kom-
munens ställningstagande till Energimyndighetens 
förslag med utgångspunkt från kommunens analys.


