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Dnr 511-4575-2021 Översyn av bevarandeplan för Natura 2000-området 
Brandeborg i Skåne 
 
Natura 2000-området Brandeborg i Klippans kommun och beläget 1,5 km NV 
Ljungbyhed omfattas helt av det större naturreservatet Herrevadskloster som 
bildades 2011. Rönne å flyter genom Natura-2000-området. På södra sidan om  
Rönne å består Natura 2000-området av en hundraårig lövskog dominerad av klibbal 
och björk och en mindre fuktäng. Norr om ån finns en välhävdad betesmark med 
varierad vegetation bestående av både gräshed, torräng, friskäng, fuktäng och kärr. I 
vattendraget finns Natura 2000-arten utter. 
Klippans kommun har 2018 köpt de tre kraftverken i huvudfåran för att avveckla dem 
i syfte att återskapa fria vandringsvägar. Arbetet bedrivs inom det EU-finansierade 
projektet LIFE CONNECTS. Förutom att återskapa fria vandringsvägar vid Klippan 
ska även rehabilitering utföras av påverkade miljöer i Rönne å vid Brandeborg i syfte 
att gynna vattenlevande organismer enligt projektansökan för LIFE CONNECTS. 
 
I Regleringsbrevet för 2020 vill Regeringen att Länsstyrelserna ska göra en översyn 
av bevarandeplanerna för de Natura 2000-områden som berörs av den nationella 
planen för omprövning av vattenkraft som ska finnas enligt 11 kap 28 § MB. 
Inom ramen för översynen ska bevarandeplanerna förtydligas avseende vilka 
förutsättningar och åtgärder som behövs för att uppnå bevarandemålen. Målen har 
därför delats upp och specificerats i målindikatorer. För vatten inom Natura 2000-
områdena har Länsstyrelsen uttryckt målen i termer som relaterar till 
vattenförvaltningen. En analys och förtydligande av bevarandemålen har genomförts i 
syfte att rehabilitera ån och återskapa strömsträckornas naturliga strukturer och 
funktioner behöver block och sten återföras på rensade sträckor och den onaturliga 
dämningen behöver sänkas av, även om det innebär att mer vatten leds till naturfåran 
direkt utanför Natura 2000-områdets gräns. Rehabiliteringen behöver utföras så att 
den naturliga översvämningsfrekvensen av svämplanet bibehålls/återskapas. 
  
Undertecknad har för Lunds Botaniska Förening tagit del av översynen av 
bevarandeplanen. Bevarandemål och målindikatorer förefaller väl formulerade och 
reglering av bevarandeåtgärder är tydliggjorda sedan tidigare. 
Uppföljning av naturtyper och arter inom Natura 2000-området kommer att ske   
vart 6:e eller 12:e år beroende på naturtyp och art. 
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