
ffi+

W
Skogsstyrelsen
Box 63
281 21 Hiissleholm

Diar ienr :  SK631-2012

Degeberga 2013-03-09

Samrid om planerat biotopskyddsomride

Enligt telefonsamtal mellan Ulla Berglund och Magnus Persson i Degeberga Byalag, samt
enl. brev friln Ulla Berglund 2012-02-18 har Degeberga Byalag informerats om att det
planeras att skapa ett formellt skyddat omrAde pdr fastigheten Degeberga 90:4 enl. utsdnd
karta. Byalaget har ocksd informerat foreningen Anglanejden i detta iirende.

I samband med Byalagets irsmote den 6/3-2013 presenterade vi ert forslag om det
planerade biotopskyddsomrddet. Som vi ser det p6 kartan s6 p6verkar omrddet den populara
motionsslingan pi 5 km som utg6r frAn Hembygdsparken och som har gul markering i
om16det.

Di vArt vackra omrAde vid forsakarsfallet for n&gra Ar sedan blev ett naturskyddsomride blev
vi forst vdldigt glada. Men det har resulterat i att stigen till nedre fallet ?ir avstdngd och vi kan
inte lika ldtt locka invAnare och turister till detta fantastiska omr6de, vilket vi djupt beklagar.

Ndr vi nu ser att ni planerar ett biotopskyddsomride just ddr det gAr en populiir motionsslinga
si 6r vi vdldigt tveksamma att detta blir till fordel for besokare i naturen. Vi vill uppmuntra
besokare till naturen och inte stdnga den.

Degeberga Byalag (enl. beslut pA 6rsmdte) och f6reningen Anglanejden anser att ett ev.
biotopskyddsomrdde inte pd n6got siitt fir p6verka skotsel och tillgdnglighet av den "gula"
5km slinga som passerar i omridet.
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Torbjorn Friede, projektsamord nare

It
l r
I

Bankgiro: 5302-1140

AG

Ors .n r :838  201 -8540


