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Beslut om nya ordningsföreskrifter i 

naturreservatet Flommen i Vellinge kommun 

Länsstyrelsens beslut 

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) och 22 § förordning (1998:1252) 

om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. beslutar Länsstyrelsen om nya 

ordningsföreskrifter för naturreservatet Flommen i Vellinge kommun i enlighet med 

vad som anges nedan.  

De nya föreskrifterna finns under rubriken ”C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 
kap. 30 § miljöbalken”. 

Genom detta beslut upphäver Länsstyrelsen de föreskrifter som anges under 
rubriken ”C Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att 
iakttaga inom reservatet” i beslut av den 8 december 1981, dnr 11.1211-3169-73. 

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. färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 15 mars till 15 juli inom de områden
som markerats A på karta, bilaga 1,

2. färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 1 februari till 31 oktober inom de
områden som markerats B på karta, bilaga 1,

3. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,
4. plocka eller gräva upp växter,
5. medvetet störa betesdjur, lekande groddjur eller fågellivet,
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6. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel under tidsperioden 1 mars-31 oktober, 
7. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats, 
8. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande, 
9. använda vattenfarkoster1 i vattensamlingarna inom de områden som markerats på 

karta, bilaga 1,  
10. starta eller landa med bemannade eller obemannade luftfartyg, eller flyga drake, 

 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

11. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll, eller liknande anordning annat än 
tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för 
uppsättning anges på de utplacerade föremålen, 

12. lägga upp båt eller annan farkost annat än tillfälligt då man vistas på stranden. 
 

Undantag  

 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för; 

• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta 

de åtgärder som behövs för naturreservatets skötsel,  

• tjänstemän från Länsstyrelsen i samband med tillsyns- eller 
förvaltningsuppdrag, 

• drift och underhåll av befintliga ledningar och sjösäkerhetsanordningar. Inför 

utförande av arbete ska Länsstyrelsens förvaltare informeras om åtgärden. 

Vid akut underhållsåtgärd kan förvaltaren informeras i efterhand, dock 

senast inom två arbetsdagar från det att arbete har inletts, 

• åtgärder vid olycka, oljeutsläpp eller annan liknande oförutsedd händelse. 

Inför sådana insatser ska dock, om det finns tid, Länsstyrelsens förvaltare 

informeras. Dispergeringsmedel eller annan form av kemisk bekämpning ska 

så långt möjligt undvikas, eftersom skador på bottenlevande organismer kan 

ske. Generellt gäller att åtgärder ska ske på ett sådant sätt att skador på 

naturreservatet naturvärden hålles så låga som möjligt, 

• åtgärder till skydd för allmänheten, exempelvis uppsättning av och underhåll 

av säkerhetsutrustning vid badstränderna 

• bekämpning av främmande invasiva arter. 

 

 
1 Med vattenfarkost avses ett fortskaffningsmedel som används på eller i vatten, dvs varje farkost som används 
eller kan användas till transport på vattnet 
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Föreskriften C1, C2, C9 och C10 gäller ej kommunal eller statlig tjänsteman i 

tjänsteärende eller styrelseledamot eller befattningshavare i Föreningen till 

skyddande av Måkläppens fauna och flora2.  

 

Föreskriften C5 avser inte jägare vid jakt, föreskriften C5 avser heller inte 

fågelstationens verksamhet, där fåglarna infångas och ringmärks. 

 

Föreskriften C6 gäller inte jakträttsinnehavare i samband med jakt. 

 

Föreskriften C7 gäller inte i fordon som används på golfbanan eller i samband med 

normal golfbaneskötsel inom gränser gällande för respektive golfbana som angavs vid 

reservatsbeslutet med tillhörande skötselplan från den 8 december 1981.  

 

Föreskriften C7 undantar även jakträttsinnehavare för utförsel av vilt, samt fordon 

som kommunen använder för skötsel av anläggningar, anordningar samt renhållning.  

 

C8 gäller inte informationsskyltar för golfbananorna inom gräns för respektive 

golfbana, tillfälliga informationsskyltar om att jakt pågår, eller information från 

kommunen som sätts upp på befintliga skyltställ. 

 

Föreskriften C10 gäller inte vid kommunens inspektioner av badstranden och 

Slusan, som genomförs med hjälp av drönare. 

 

Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2 Föreningen hette tidigare Föreningen till skyddande av Måkläppens fågelfauna, Föreningen kallas vanligen 
Måkläppsföreningen. 
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Upplysningar 

Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap 30 § 
miljöbalken gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar, 
förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis:  
 

• lokala, kommunala ordningsföreskrifter och lokala trafikföreskrifter. 

• 7 kap 28a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet 

eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett 
Natura 2000-område,  

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

• 7 kap miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av 
biotopskydd (11 §) eller strandskydd (13-18 §§), 

• 7 kap 1 § miljöbalken. Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars 
vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den. 

• Anmälningsplikten enligt 12 kap 6§ miljöbalken för verksamheter eller 

åtgärder som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön gäller även om 
de inte är förbjudna enligt reservatets föreskrifter. 

• 2 kap, Kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd av 
fornlämningar mm 

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

• 15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning, 

• Sjötrafikförordningen (1986:300) om t ex hastighetsbegränsningar, 

ankringsförbud, förbud mot vissa farkoster, 

• Transportstyrelsens bestämmelser för civil luftfart, t ex:   
* deras föreskrifter om flygning med flygskärm (LFS 2007:44 med 
tillhörande ändringar). Enligt LFS 2007:44 gäller bland annat att flygskärm 
inte får manövreras på ett vårdslöst eller hänsynslöst sätt så att andras liv 
eller egendom utsätts för fara eller så att människor eller djur skräms eller 
störs (21 §),  

• * deras föreskrifter om obemannade luftfartyg (drönare) TSFS 2017:110. 
Dessa föreskrifter reglerar bl. a. det obemannade luftfartygets avstånd till 
människor och djur för att ingen eller inget ska komma till skada och säger 
även att de kategorier av obemannade luftfartyg som endast får flygas inom 
synhåll från operatören inte får flygas på en högre höjd än 120 m över mark- 
eller vattenytan i okontrollerat luftrum.  

• Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fiske,  
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• brottsbalken (1962:700) 24 kap 4§ om gärning som begås i nöd när fara 
hotar liv, hälsa m.m. 
 
 

Länsstyrelsen vill även upplysa om att naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, 

i vilket det finns särskilda ordningsföreskrifter, överlappar med naturreservatet 

Flommen.  

 
 

Allemansrätten  
Allemansrätten har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, den ger 
oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen. Även organisationer 
och turistföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet även om allemans-
rätten i grunden gäller för enskilda individer. Samtidigt medför allemansrätten också 
skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i 
naturen. Större grupper bör samråda med markägaren. Inom naturreservat kan delar 
av allemansrätten vara begränsad genom reservatsföreskrifter. 
Vid aktiviteter som inte förbjuds av reservatsföreskrifterna men som kan medföra en 
väsentlig förändring av naturmiljön, ska anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § 
Miljöbalken ske med Länsstyrelsen. Samrådsplikt kan gälla för stora tävlingar, 
evenemang eller aktiviteter som medför omfattande slitage, markskador eller 
påverkar djurlivet. 

 

Ärendets handläggning 

Länsstyrelsen har sett ett behov av att uppdatera ordningsföreskrifterna i 

naturreservatet Flommen. I närområdet finns det fler naturreservatet bl.a. 

Måkläppen, Skanör-Höll samt Falsterbohalvöns havsområde som delvis överlappar 

naturreservatet Flommen. Då ordningsföreskrifterna skiljer sig åt i de olika 

reservaten är det svårt för allmänheten att hålla reda på vad som gäller var och 

länsstyrelsen ser därför att det finns anledning att se över föreskrifterna. Det pågår 

även ett arbete att se över skötselplanen för Flommen vilken kommer att beslutas i 

särskild ordning. 

 

Länsstyrelsen arbetar med att se över ordningsföreskrifterna i Vellinge kommun för 

att göra de justeringar som behövs med hänsyn till behov av skydd men även för att 

modernisera, tydliggöra och synkronisera med närliggande naturreservat samt lokala 

ordningsstadga där så är tillämpligt. Måkläppen har under 2021 fått nya 

ordningsföreskrifter.  

 

Samråd har skett med Vellinge kommun. 
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Förslag till beslut har skickats ut och remissen kungjordes i Post- och Inrikes 
Tidningar samt Sydsvenskan den 10 juni 2022. 

Konsekvensutredning enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning 
vid regelgivning har genomförts och ingick i remissen. 

En del synpunkter har inkommit på remissen, se bilaga 2. 

Skäl för beslut 

Av 7 kap 30 § miljöbalken (1998:808) och 22 § förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår att Länsstyrelsen får meddela 

föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet och om ordningen i 

övrigt om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. 

Enligt 7 kap 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av områden 

enligt detta kapitel, hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds 

rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får 

därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Beslut om att bilda naturreservatet Flommen fattades den 8 december 1981. I detta 

reservatsbeslut framgår att syftet med reservatet är att:  

• bevara det öppna strandområdet på den västligaste delen av Falsterbohalvön

med revelbildningar och laguner

• att bevara en naturlig vegetationszonering dels inom utpräglad

sandstrandsvegetation, dels inom strandängsvegetation utbildad under

århundranden av kulturutnyttjande samt bevara förutsättningarna för en

artrik och delvis säregen fauna och flora.

• Området ska kunna utnyttjas som bad- och strövområde eller för andra

former av rekreation med hänsynstagande till områdets natur- och

kulturvärden

I reservatsbeslutet läggs det tyngdpunkt på de säregna livsmiljöerna för fauna och 

flora, det rika fågellivet (såväl häckningslokal som internationellt viktig rastplats), de 

geologiska pågående strandprocesserna, vetenskapliga och kulturhistoriska värden 

samt värden för friluftsliv, golf och bad.  

Flommen ligger längst ut i väster på Falsterbonäset i anslutning till den 

sammanhängande bebyggelsen Skanör-Falsterbo på. Skåneleden passerar igenom 

Flommen. Delar av naturreservatet Flommen överlappas av naturreservatet 
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Falsterbohalvöns havsområde. I delar av havsområdet utövas olika vattensporter och 

det nyttjas även av ett omfattande båtliv. I ordningsföreskrifterna för 

Falsterbohalvöns havsområde regleras bl.a. vind-och kitesurfing, i olika områden. 

Vellingekommun har också pekat ut anvisade surfzoner för att minska konflikter 

med badande. Även Flommen nyttjas för vattensporter och här finns populära 

badstränder som också nyttjas för ridning, samt två golfbanor. Den södra delen av 

Flommen, där den angränsar till Måkläppen, är ett mycket populärt besöksmål för 

fågelskådare. 

 

Flommen ingår i Natura 2000-områdena Falsterbo-Foteviken (SE0430002) som är 

utpekat med stöd av Fågeldirektivet, samt Falsterbohalvön (SE0430095) där det är 

upptaget med stöd av Art- och habitatdirektivet.  

 

För Falsterbo-Foteviken är bevarandemålet bl.a. att området ska ha ett sådant skydd 

och skötsel att det kan fungera som rastnings-, häcknings- och övervintringsområde 

för en stor mängd fåglar av många olika arter. Vadarfåglar och övriga våtmarksfåglar, 

tärnor och sjöfågel så som dykänder är särskilt prioriterade. I bevarandeplanen 

omnämns bl.a. att begränsning av bo- och ungpredation på markhäckande fågelarter 

är viktigt, liksom att se över gällande beträdnadsförbud och att reglera fisket för att 

minska risk för bifångst av sjöfågel.  

 

För Falsterbohalvön är syftet att bevara och upprätthålla ett unikt 

sandvandringsområde med en bibehållen naturlig dynamisk geomorfologi och dess 

tillhörande marina och terrestra flora och fauna. Bevarandeplanen för området anger 

bl. a. att människans friluftsliv kan utgöra en störning på områdets utpekade arter.  

 

Naturreservatet Flommen ligger även i ett område, Falsterbo-Foteviken, som med 

stöd av våtmarkskonventionen blivit utpekat som RAMSAR område. Området är 

utpekat som RAMSAR område eftersom det är ett av Norra Europas viktigaste 

områden för flyttfåglar under hösten. Naturreservatet ingår även i Helcoms3 nätverk 

av skyddade marina områden (MPA:s – Marine Protected Areas) Falsterbo Peninsula 

with Måkläppen (id 111).  

 

 

Sedan naturreservatet inrättades 1981 har det skett en del förändringar. Nya typer 

av friluftsutövande har blivit vanligt och besöksantalet har ökat, vilket förändrar 

förutsättningarna för naturreservatets arter och naturtyper. 

 

 
3 Helsingforskommissionen (Helcom) är det styrande organet i ”Konventionen om skydd av Östersjöområdets 
marina miljö”. 
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Formuleringen att det är förbjudet att plocka och gräva upp växter kvarstår. I 
reservatet finns bl.a. naturlig förekomst av en rödlistad art, dansk iris (Iris spuria), 
som är vacker och som även odlas som trädgårdsväxt. Dansk iris är för närvarande 
fridlyst, men det finns anledning att tydliggöra förbud mot såväl plockning av arten, 
som uppgrävning. 

 

Förbudet att avsiktligt störa djurlivet omformuleras för att tydligare koppla 

föreskriften till syftet med reservatet. 

 

Sedan tidigare har det varit förbjudet att tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller 
motsvarande. Numera har det tillkommit nya sätt att övernatta i reservat med 
hängmattor och tält på biltak m.m. och genom C3 förbjuds även uppsättning av 
utrustning för övernattning. Uppställning av husvagn, husbil eller liknande regleras 
genom beslut av Vellinge kommun om lokala trafikföreskrifter och utmärkning av 
vägmärken och därför anser inte länsstyrelsen att man måste reglera husbilarna och 
liknande i reservatsbeslutet. 
 
Förbuden mot att framföra och parkera motordrivna fordon utanför väg respektive 
parkeringsplats avser fordon på land och denna föreskrift omformuleras endast 
något. 
 
Koppeltvång för hundar kvarstår och gäller från 1 mars till och med 31 oktober. 
Däremot överlåts tidpunkterna när hundar får vistas på badstränderna att beslutas av 
Vellinge kommun i den lokala ordningsstadgan. 
 
Skyltningsförbudet omformuleras något, men i och med att föreskrift C13 införs 
underlättar man något för friluftslivet att sätta upp tillfälliga orienteringsskärmar, 
markeringar och liknande. 
 

Beträdnadsförbudet på norra reveln flyttas något norrut jämfört med tidigare beslut. 

Länsstyrelsen anser att det finns anledning att skydda fågellivet i dessa delar även 

fortsättningsvis med ett fortsätt beträdnadsförbud under häckningstid från 15 mars 

till och med 15 juli. Revelns utformning påverkas av de ständiga 

sandomflyttningarna och Länsstyrelsen bedömer det finns goda förutsättningar för 

häckningsmiljöer på norra reveln.  Tidpunkten för beträdnadsförbudet ändras något, 

då våren och därmed även vissa fågelarter häckningar numera kommer igång tidigare 

och beträdnadsförbudet föreslås därför gälla från 15 mars t.o.m.15 juli.  

 

Ett nytt område med beträdnadförbud inrättas vid Landgrens holme till skydd för 

framförallt häckande skärfläckor och tärnor under tidsperioden från 15 mars till och 

med 15 juli. 
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Ett nytt område med beträdnadsförbud införs in anslutning till naturreservatet 

Måkläppen i södra delen av Flommen. I samband med att ordningsföreskrifterna för 

Måkläppen ändrades 2021 rättades även markeringarna för naturreservatets gränser i 

fält. Det visade sig dock att somliga av dessa gränsmarkeringar var särskilt utsatta för 

havets påverkan. I syfte att säkerställa skyddet för Måkläppen införs därför ett 

mindre område (markerat med B på karta i bilaga 1) med beträdnadsförbud inom 

Flommen: Detta mindre område motsvarar i princip samma yta som under de 

senaste åren anvisats vara belagd med beträdnadsförbud. Beträdnadsförbud i detta 

område införs för att skydda såväl fågelliv som sälar från störningar under fåglarna 

häckningsperiod och sälarnas ynglings och pälsbytesperiod. 

Förbudet att skada fast naturföremål eller ytbildning tas bort. Detta förbud är något 

ålderdomligt formulerat, och kan vara svårt att förstå i ett område med mycket 

sandstrand. Det finns redan ett förbud i A-föreskrifterna som riktar sig till 

markägare och andra sakägare som förbjuder att åtgärder vidtas som förändrar 

områdets topografi och landskapets allmänna karaktär som att spränga, borra, gräva, 

schakta, muddra, dränera, utfylla, plöja eller utföra annan markbearbetning. Detta 

förbud gäller såväl på land som i hav och i vattenområden. Besökare eller liknade i 

reservatet har inte rätt att utföra åtgärder som kan förändra topografin och skada 

havs- eller landmiljöer och föreskriften anses därför inte behövas för allmänheten. 

Föreskrifterna som reglerat i ridning i naturreservatet tas bort. Detta innebär inte 

att det är fritt fram för ridning i området och på badstränder, men ridningen 

kommer att regleras av Vellinge kommun i den lokala ordningsstadgan. 

Förbud mot vattenfarkoster (t.ex. stand up paddle board (SUP), vind- eller 

kitesurfare) inne i vattensamlingarna (flommarna) i naturreservatet införs på 

förekommen anledning, då kitesurfare har skrämt fåglarna inne i vattensamlingarna. 

Fågellivet i naturreservatet är känsligt för störningar året runt, då det även finns 

övervintrande arter, och förbjud införs mot att framföra olika former av 

vattenfarkoster i de grunda inlandslagunerna och vattensamlingarna. 

Ett förbud införs mot att starta eller landa med bemannade eller obemannade 

luftfartyg, eller flyga drake. Syftet med förbudet är att inte störa betesdjuren eller 

det känsliga djurlivet framför allt fåglar och säl. 

Förbudet att lägga upp båt eller annan farkost annat än tillfälligt då man vistas på 
stranden är nytt. Det har blivit populärt att ha uppläggningsplats på stranden för 
mindre båtar och katamaraner, men farkosterna riskerar att uppta ganska stora ytor 
mer eller mindre permanent, vilket påverkar vegetation och naturtyper. Sådana 
farkoster som man själv tar med sig över dagen till stranden när man själv är på plats 
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avses inte. Man kan alltså få lov att sjösätta kajak eller liknande från stranden, eller 
landstiga från kanotfärd, eller katamaranfärd på havet för paus.  

Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med 

mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan. 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, se Bilaga x. 

Kungörelse 

Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, Post- och Inrikes Tidningar samt i 
Sydsvenskan. Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse var införd 
i ortstidning.  

Underskrifter 
Detta beslut har fattats av landshövding Anneli Hulthén. I den slutliga 

handläggningen har även deltagit t.f. miljödirektör Kristian Wennberg, 

naturvårdsdirektör Cecilia Backe, länsassessor Caroline Tornhill och 

naturvårdshandläggare Jenny Hall, föredragande. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför inga namnunderskrifter. 

Anneli Hulthén 

Jenny Hall 
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Bilagor 

1. Karta med naturreservatets avgränsning och andra bestämmelser 
2. Sammanställning av inkomna remissyttranden och Länsstyrelsens bemötande  
3. Hur man överklagar 
4. Sändlista  
 
 
 
 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 
 
 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Illustrationskarta till beslut för nya 
ordningsföreskrifter i Flommen

Tillhör Länsstyrelsens beslut
dnr 511-42355-2021

© Länsstyrelsen Skåne
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 1, Karta med bestämmelser
Naturreservatet Flommen, Vellinge kommun
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Kontaktperson  

Miljöavdelningen 
Naturskyddsenheten 
Jenny Hall 
010 - 224 10 10 (vxl) 
skane@lansstyrelsen.se 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102–2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN 

Skanova, Telia company (2022-06-20) 

Skanova, Telia company har tagit del av förslag till nya ordningsföreskrifter i 

naturreservatet Flommen i Vellinge kommun.  Skanova har inget att erinra mot nya 

ordningsföreskrifter i naturreservatet Flommen i Vellinge kommun.  Skanovas 

teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar förutsätter Skanova 

att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg format för att infogas i plankartan. 
Kontakta https://www.ledningskollen.se 

 Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

 För flytt av ledningar eller samordning gå in på 

 Flytta kabel eller anmäl skadad kabel - Telia.se 

Barbro Johansson (2022-06-22) 

Undertecknade Ägare av fastigheten Vellinge Falsterbo 2:74 (”Fastigheten”), får härmed 

lämna följande yttrande över länsstyrelsens förslag till beslut i rubricerat ärende avseende 

nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Flommen i Vellinge kommun.  

Undertecknad har inget att invända mot förslaget på nya ordningsföreskrifter. Jag vill dock 

göra länsstyrelsen uppmärksam på att Fastigheten omfattas av vissa undantag från 

naturreservatets gällande föreskrifter. Genom orginalbeslutet för naturreservatet och 

tillhörande skötselplan är det tillåtet att bedriva normal trädgårdsskötsel på fastigheten. 

Samma skötselplan gäller för grannfastigheten, båda belägna inom området Kålhagen, Det 

behöver säkerställas att motsvarande undantag ska gälla för Fastigheten även 

fortsättningsvis. 

Undertecknad hemställer således att Fastigheten fortsatt ska vara undantagen i 

skötselplanen på samma sätt som enligt nuvarande undantag och att det fortsatt ska vara 

tillåtet att bedriva normal trädgårdsskötsel på Fastigheten. 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
https://www.telia.se/privat/kontakt/nat-och-kablar
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Länsstyrelsen bemötande: 

Fastigheten som ägs av Barbro Johansson i naturreservatet Flommen heter Falsterbo 2:4 

(inte Falsterbo 2:74) och utgörs av del av skötselområde 22 i skötselplanen (dnr 11.1211-

3169-73) och benämns i skötselplanen som Stora Kålhagen, tomt i enskild ägo. 

Målsättningen med området är tomtmark och åtgärder som planeras för området är normal 

trädgårdsskötsel. Skötseln åvilar markägaren. Detta beslut reglerar endast 

ordningsföreskrifterna för naturreservatet, och skötselplanen kvarstår. Det är alltså tillåtet 

att bedriva normal trädgårdsskötsel på fastigheten Falsterbo 2:4 samt på grannfastigheten 

Falsterbo 2:5. 

 

Kustbevakningen (2022-06-22) 

Kustbevakningen önskar följande förtydligande av föreskrifterna: 

 

1.) att det i föreskriften tydliggörs att Kustbevakningen i sin tjänsteutövning är  

undantagna från föreskrifterna, eftersom det ibland är nödvändigt att bryta mot 

föreskrifterna för att beivra de brott som begås i området.  

2.) Att begreppet vattenfarkost definieras eftersom det inte är ett allmänt vedertaget 

begrepp 

 

 

Länsstyrelsens bemötande 

 

Kustbevakningen var redan i remissen undantagen föreskrifterna i områdena med 
beträdnadsförbud genom att Föreskriften C1 och C2 gäller ej kommunal eller statlig 
tjänsteman i tjänsteärende. Länsstyrelsen lägger även till ett undantag att för statliga 
tjänstemän att i tjänsteutövning använda vattenfarkoster i vattensamlingarna inom de 
områden som markerats på karta, bilaga 1.  

 

Med vattenfarkost avses ett fortskaffningsmedel som används på eller i vatten. I första 

paragrafen Sjötrafikförordning (1986:300) definieras termen fartyg som ”varje farkost som 

används eller kan användas till transport på vattnet. Länsstyrelsen är medveten om att den 

korrekta termen att använda borde vara ”fartyg” men för att tydligare få allmänhetens 

förståelse för att även vindsurfare, kite-surfare, flottar avses så är det bättre att använda sig 

av termen ”farkost”, detta förtydligas genom fotnot i beslutet. 

 

 

Lars Persson, Skyddsjägare Vellinge kommun (2022-06-27) 

En synpunkt på förslag till beslut avseende naturreservatet Flommen. 

I ordningsföreskrifterna C1, angående beträdande förbud inom område markerat med A, 

bör få samma undantag som det finns för C2 område B att föreskriften ej  
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gäller för kommunal eller statlig tjänsteman i tjänsteärende.  

Detta för att bland annat kunna utföra skyddsjakt eller annan liknande åtgärd. 

 

Länsstyrelsens bemötande 

Länsstyrelsen inför samma undantag för föreskriften C1 som för C2 så att skyddsjakt vid 

behov kan ske i områden med beträdnadsförbud. 

 

 

Skogsstyrelsen (2022-06-28) 

Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.  

Vi ser positivt på att naturvärdena i området skyddas långsiktigt och tillstyrker förslaget till 

nya ordningsföreskrifter enligt presenterat underlag.   

 

Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar 

sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt 

skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark 

som lyder under SVL.). Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om 

samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser. 

 

 

Sjöfartsverket (2022-06-30) 

Sjöfartsverket har inga invändningar mot de föreslagna föreskrifterna. 

 

Nya föreskrifter ska meddelas till ufs@sjofartsverket.se för bedömning om sjökort ska 

uppdateras 

 

Länsstyrelsens bemötande 

Mail kommer att skickas till ufs@sjofartsverket.se för ev. uppdatering av sjökort 

 

 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) (2022-06-30) 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) avstår från att yttra sig 

 

 

 

Göran Björling (2022-07-26) 

Jag heter Göran Björling, och är delägare i fastigheten Falsterbo 2:5. 

Efter samråd med övriga delägare får jag anföra följande. 

Fastigheterna Falsterbo 2:5 och grannfastigheten 2:4 är belägna som en "ö" omgivna av 

FGK:s golfbana. Inga allmänna vägar kan användas för att med motordrivna fordon nå in till 

fastigheterna. 

mailto:ufs@sjofartsverket.se
mailto:ufs@sjofartsverket.se


 

   
BILAGA 2, REMISSVAR 4(9) 

2022-11–17 
Dnr 511-42355-2021 

1233–208 
  

    

 

Sedan "urminnes tider" har ägare och besökare använt golfklubbens arbetsvägar som 

dagligen och ofta används av golfklubbens stora och tunga fordon som gräsklippare och 

traktorer. 

Länsstyrelsens förslag till nya ordningsföreskrifter innehåller under C. Punkt 8 ett förbud 

mot att: " köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats". 

För att ägare och besökare skall kunna nå fastigheterna Falsterbo 2:5 och 2:4 med 

motordrivet fordon som hittills synes ett tillägg erforderligt under rubriken Undantag. 

Följande tillägg föreslås: 

"ägare och besökare till fastigheterna Falsterbo 2:5 och 2:4 att framföra motordrivet fordon 

på FGK:s arbetsvägar" 

 

Länsstyrelsens bemötande 

Fastigheterna Falsterbo 2:4 och Falsterbo 2:5 som ligger omgivna av Falsterbo golfklubb 

har båda servitut på att få använda väg som leder ut till Fyrvägen. Vägen är befintlig och 

även om allmänheten inte har rätt att använda vägar som inte är allmänna, så har aktuella 

fastigheter och dess besökare rätt att använda vägen utan att det specificeras i 

reservatsbeslutet. 

 

Försvarsmakten (2022-08-01) 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende men framför nedan synpunkt. 

 

För tydlighetens skull bör dock de nya ordningsföreskrifterna för naturreservatet Flommen 

som framgår i bilaga A, sida 2, under rubriken undantag: ” föreskriften i C2 gäller ej 

kommunal eller statlig tjänsteman i tjänsteärende…..” förtydligas. Den här skrivelsen kan 

med fördel kompletteras så att det framgår att detta undantag gäller Försvarsmakten och 

Fortifikationsverket. 

 

Länsstyrelsens bemötande 

Försvarsmakten och Fortifikationsverket är statliga myndigheter och därmed är tjänstemän 

vid myndigheterna i sin tjänsteutövning undantagna föreskriften. 

 

 

Falsterbonäsets Naturvårdsförening, FNF samt Måkläppsföreningen (2022-08-

01) 

 

Inom Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) och Måkläppsföreningen har vi tagit del av 

ovannämnda förslag. Vi tycker att förslaget på de flesta punkter är väl genomarbetat och 

motiverat som en uppdatering och modernisering av de ursprungliga föreskrifterna från 

1981. Särskilt positivt är att ett beträdnadsförbud införs för Landgren holme under 

fåglarnas häckningstid.  
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Om vi har uppfattat det rätt så kommer ordningsföreskrifterna även att kompletteras med 

nya skötselföreskrifter, vilka vi också gärna vill få på remiss.  

På två punkter önskar vi dock ett förtydligande; tångvallar och jakt.  

När reservatet bildades var en ambition att tångvallarna i gränserna mot öster längs 

Falsterbo golfklubb, Kärleksstigen och Knävången/Knösen åter skulle skötas enligt 

månghundraårig hävd. I förordnande för Flommenreservatet 1981-12-08 står bl.a: 

"Av särskild betydelse är att befintliga tångvallar så långt möjligt restaureras och 

underhålles. Detta bör ske på traditionellt vis, dvs genom påbyggnad av vallarna med 

grästorv och bandtång. Det är nödvändigt att tången är torr, annars kommer den snabbt att 

multna. Innan torvtäkt inleds, skall anvisning av täktområde lämnas av länsstyrelsen." 

 

För detta ändamål skulle bandtång samlas in längs stränderna och torkas för att sedan varvas 

med grästorv i underhållet och påbyggnaden av tångvallarna. Men sedan försvann 

bandtången nästan helt under flera decennier. Nu flyter åter bandtång iland och vi anser att 

det är hög tid att rädda de kulturhistorisk värdefulla tångvallarna från utplåning i enlighet 

med förordnandet och låta dem ingå i högvattenskyddet.  

Vid förhandlingarna i Mark- och miljödomstolarna, om högvattenskydden runt Skanör-

Falsterbo, har de nu mycket nedslitna och övervuxna tångvallarna närmast betraktats som 

”orörbara” och länsstyrelsens representanter har motsatt sig påbyggnad och underhåll med 

hänvisning till skyddet av tångvallarna som ”fast fornlämning.” Detta synsätt strider mot 

ambitionen i reservatförordnandet 1981 att underhålla, reparera och sköta vallarna som 

Näsets befolkning gjort under hundratals år fram till 1930-40-talen. Vi anser därför att 

regler och tvetydigheter kring skydd och underhåll av tångvallarna måste utredas och 

klargöras innan ordnings- och skötselföreskrifterna fastställs.  

Vi har också noterat att förslaget till nya ordningsföreskrifter varken motiverar varför jakt 

skall vara tillåten i Flommenreservatet eller vilka regler som i så fall skall gälla för jakten. 

Sedan jakt tilläts för kommunala jaktkortsinnehavare i förordnandet 1981 har mycket 

förändrats. Som påpekas i förslaget till nya ordningsföreskrifter ingår Flommenområdet nu 

i Natura 2000, som är utpekat med stöd av EU:s Fågeldirektiv och upptaget med stöd av 

Art- och habitatdirektivet, med bevarandemålet att det skall ha ett sådant skydd och skötsel 

att det kan fungera som rastnings-, häcknings- och övervintringsområde för en stor mängd 

fåglar av många olika arter. Vadarfåglar och övriga våtmarksfåglar, tärnor och sjöfågel som 

dykänder är särskilt prioriterade.   

Sedan införandet av kommunala jaktkort har Näsets befolkningen mer än tiodubblats och 

antalet människor som ständigt vandrar, joggar eller cyklar i reservatet ligger på en helt 

annan nivå än när lokala jägare under höstarna sköt sig en and i vassen. Och Falsterbonäset 

besöks nu av allt fler internationella ornitologer och naturintresserade som har svårt att 

förstå hur nöjesjakt kan tillåtas i reservatet med tanke på ovannämnda Fågeldirektiv.  

Vi anser därför att det är otidsenligt att tillåta nöjesjakt i reservatet. Enbart särskild 

skyddsjakt på predatorer, som tillfälligtvis kan hota häckfågelbeståndet på Landgrens 

holme, bör kunna tillåtas. 
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Länsstyrelsens bemötande 

 

Vid framtagandet av en ny skötselplan kommer Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) 

och Måkläppsföreningen att få handlingarna på remiss. Ordningsföreskrifterna har ingen 

inverkan på tångvallarnas skötsel. Enligt nu gällande skötselplan så ska inom reservatet 

belägna fornminnen med tillhörande skyddsområden vårdas i enlighet med 

Riksantivarieämbetes anvisningar och planer. 

 

Jaktfrågan regleras inte normalt i ordningsföreskrifterna (C-föreskrifterna) för reservatet 

som riktar sig till allmänheten. Om man vill förbjuda jakt ska detta göras i A- föreskrifterna 

som riktar sig till markägare och sakägare. I nuvarande föreskrifter är det förbjudet att 

bedriva jakt under lördagar, söndagar eller helgdagar.  

 

Som ni beskriver situationen så har både besökande ökat samt antalet jaktkort. Inga kända 

studier i området har visat att jakten i området påverkar faunan negativt. Antalet jaktkort i 

området minskas för närvarande ner av Vellinge kommun. Länsstyrelsen anser att det finns 

andra hot mot störningskänsligt fågelliv som joggare, hundägare och annat rörligt friluftsliv. 

Länsstyrelsen anser att det kan finnas skäl att bibehålla jakt i naturreservatet, då det 

framöver kan t.ex. bli problem med vildsvin eller andra arter. 

 

Hobievännerna i Falsterbo, Intressegemenskapen (2022-08-01) 

Med anledningen av länsstyrelsens förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter för 

naturreservatet Flommen i Vellinge kommun vill intressegemenskapen Hobievännerna i 

Falsterbo (”Intressegemenskapen”) inkomma med följande yttrande gällande nya regler för 

båtar på stranden. Intressegemenskapen är framför allt av social natur, men sörjer även för 

viss ordning rörande båtparkering / säkerhet och sköter intern kommunikation via en 

facebookgrupp på runt 40 medlemmar 

(https://www.facebook.com/groups/439612569577947).  

Länsstyrelsen uttrycker i sitt förslag oro för att det har blivit alltför populärt att parkera 

båtar på stranden vilket kunde leda till att naturen skulle ta skada. Intressegemenskapen 

delar inte länsstyrelsens oro, vare sig vad gäller ökning i antalet farkoster eller potentiell 

negativ påverkan på miljön.   

Till utveckling av vår talan, vill vi framhålla följande.  

Antalet farkoster  

Länsstyrelsen har inte på ett trovärdigt sätt kunna påvisa att antalet båtar har ökat över tid 

inom reservatets område, vare sig i det beslutsunderlag som har skickats ut, eller i kontakt 

med representant för Intressegemenskapen. Länsstyrelsen har inte genomfört någon 

inventering av antalet båtar, inte i samband med författandet av förslaget, ej heller tidigare. 

Således kan länsstyrelsens förmodan i detta avseende svårligen tas i beaktande. 

Intressegemenskapen för inte heller bok över det exakta antalet båtar, men den 
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gemensamma bedömningen är att under den senaste 10-årsperioden har antalet varit 

någorlunda konstant.   

Det bör också påpekas att katamaransegling var mer populärt då reservatet upprättades 

1981 och att författarna till reservatsbeslutet inte då fann det nödvändigt att särskilt 

omnämna farkoster på stränderna som en riskfaktor för naturen. Båtarnas naturpåverkan  

Länsstyrelsen uttrycker en oro för att de båtar som ligger inom reservatets område kan ha 

en negativ påverkan på arter och naturtyper. Denna formulering är vag och slentrianmässig. 

Enligt länsstyrelsen egen hänvisning till miljöbalken i förslaget, framgår det att eventuella 

inskränkningar av diverse intressen måste stå i paritet till skyddsbehovet. Länsstyrelsen har 

inte på trovärdigt sätt kunnat illustrera att ett skyddsbehov föreligger. Tvärtom så är det 

nog snarare så att flommenreservatet mår mycket bra, inte minst när man tar i beaktande 

hur växtligheten har brett ut sig sedan reservatets inrättande.  

 

Badlivet på falsterbostranden  

Bad- och friluftslivet på Falsterbos södra strand har hundraåriga anor och sedan runt femtio 

år har katamaranerna varit ett framstående inslag på stranden, vilket bl.a. illustreras av de 

frekventa avbildningarna på vykort m.m. Länsstyrelsen bedömer att de nya förordningarna 

har en begränsad påverkan på allmänhetens friluftsliv. Intressegemenskapen delar inte 

länsstyrelsens bedömning. De föreslagna reglerna riskerar att leda till att de båtar som nu 

ligger inom reservatets område flyttar längre österut på den södra stranden där antalet 

badgäster per m2 är betydligt högre än inom reservatets område. Då länsstyrelsen tidigare 

förbjudit kite- & windsurfing, dels inom stora delar flommenreservatet samt inom Skanörs 

ljung södra reservatet innebär förslaget ytterligare negativ förtätning av bad-, segel-, wind- 

& kite surfingaktiviter. Detta ligger inte i allmänhetens, ej heller i Vellinge kommuns 

intresse.   

Sammanfattning  

 

Länsstyrelsens förslag på ny förordning gällande båtparkering inom flommenreservatet är 

onödig. Om länsstyrelsen eller annan myndighet behöver komma i kontakt med båtägarna, 

går det bra att sätta en lapp på berörd båt.   

Länsstyrelsen har inte kunnat styrka bevekelsegrunder för förslaget vare sig vad det gäller 

kvantitet (antalet båtar) eller kvalitet (inverkan på naturen). Vidare så har länsstyrelsen inte 

genomfört en adekvat konsekvensanalys av vad det förslaget för med sig. Ej heller har man 

vinnlagt sig om att ta in synpunkter från de personer som beslutet berör, dvs båtägare som 

har båtar inom reservatets område. Länsstyrelsens efterlevnad av Förvaltningslagen 

(2017:900) 5 §, 23 §, 25 § har således varit bristfällig.  

 

Intressegemenskapen yrkar därför att länsstyrelsen tar bort förordningen rörande 

båtparkering i det aktuella förslaget. 

 

Länsstyrelsens bemötande 
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Länsstyrelsen har i flera andra naturreservat haft problem med att det läggs upp farkoster på 

stranden, de kan t.ex. ligga på olämpliga platser, upplevas som privatiserande, ligga alltför 

tätt eller bli vrak. Tillståndsplikten är till för att man ska kunna reglera var farkoster får 

läggas och se till att det t.ex. inte blir för många båtar uppdragna på stranden, det kan även 

finnas krav på någon slags märkning så att man kan med enkelhet få kontakt med ägare. Idag 

är det väldigt svårt för personal som utövar tillsyn att ta reda på vem som äger en farkost 

som ligger omärkt på stranden, att lämna lappar är inte det lämpligaste tillvägagångssättet. 

Alltför många farkoster på stranden kan skada naturtyperna både genom slitage och 

skuggeffekter. 

 

 

Lunds botaniska Förening (2022-08-03) 

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter (C-föreskrifter) 

för naturreservatet Flommen i Vellinge kommun. 

Lunds Botaniska förening har tagit del av dessa och bedömningen är att förslaget är väl 

formulerat. 

 

 

Vellinge kommun (2022-09-15) 

Kommunen anser det passande att Länsstyrelsen löpande ser över ordningsföreskrifterna 

för naturreservaten i Vellinge kommun för att göra dem mer tidsenliga, förstärka skyddet 

av reservatens värden, synkronisera med lokala ordningsföreskrifter och underlätta för 

allmänheten att hålla reda på vad som gäller. 

  

Att klockslagen och tidsintervallen för att medföra hund till badstränderna tas bort är bra 

eftersom dessa tider redan regleras i de lokala ordningsföreskrifterna. Detsamma gäller 

föreskriften om ridning (som även den tas bort). Förbud att ta med hund som inte hålls i 

fysiskt koppel under perioden 1 mars-31 oktober kvarstår, vilket är bra. 

 

Kommunen ställer sig bakom Länsstyrelsens förslag på den nya föreskriften ”lägga upp båt 

eller annan farkost annat än tillfälligt då man vistas på stranden”. Båtarna anses ligga i vägen 

för badlivet och har även begränsat kommunens möjligheter att renhålla/sköta 

badstränderna. För att kunna släppa förbi skötselfordon flyttades båtarna i stället uppåt ifrån 

stranden, mot de grå dynerna, och riskerar här att skada den känsliga dynmiljön. I 

Kämpinge strandbads naturreservat är det sedan tidigare förbjudet att varaktigt lägga upp 

båtar på stranden. Kommunen anser detta vara lämpligt även i Flommens naturreservat. 

  

Kommunen motsätter sig att det blir tillåtet att ställa upp husvagn, husbil eller liknande 

under dagtid eftersom detta krockar med de lokala trafikföreskrifterna. Samtliga 

parkeringsplatser inom reservatet är genom kommunens beslut om lokala trafikföreskrifter 
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och utmärkning med vägmärken redan reserverade för personbil klass I (vanlig personbil) 

dygnet runt och kommunen önskar att det förblir så. 

I övrigt har kommunen inga synpunkter på de nya reservatsföreskrifterna. 

Länsstyrelsens bemötande 

Länsstyrelsen tar bort föreslagen föreskriften gällande husvagn, husbil eller liknande och 

uppställning av dessa fordon kommer istället att regleras genom kommunens lokala 

trafikföreskrifter och utmärkning med vägmärken. Då det är förbjudet att köra utanför väg 

eller parkeringsplats är det kommunen som reglerar husbilar och liknande inom 

naturreservatet på kommunala parkeringar. 
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Bilaga3 Besvärshänvisning.docx 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT  
 
 
Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du skriva till Regeringen, 
Miljödepartementet. Överklagandet ska dock skickas till skane@lansstyrelsen.se 
eller Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ.  
 
Tid för överklagande 
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 16 december 2022. 
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 (diarienummer), 
• på vilket sätt ni vill att beslutet ska ändras, 
• er adress, telefonnummer och eventuell e-postadress, 
• eventuella handlingar eller annat som stödjer er mening. 
 
Ytterligare upplysningar 
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, 
telefon 010-224 10 00 (växel). 

mailto:skane@lansstyrelsen.se
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