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Beslut om fågelskyddsområdet Norra och Södra Ören i
Falkenbergs kommun

Beslut
Med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen området som avgränsas
med blå heldragen linje på ovanstående karta som fågelskyddsområde:
Fågelskyddsområdets namn ska vara Norra och Södra Ören.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010 - 224 30 00
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Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen att det är förbjudet att under
tidsperioden 1 mars -31 juli:
1.

vistas eller låta hund vistas inom fågelskyddsområdet vid Norra Ören,

2.

gå i land på Södra Ören eller låta hund vistas på Södra Ören,

3.

flyga över fågelskyddsområdet på en höjd understigande 500 meter över havsytan med
bemannat eller obemannat luftfartyg (ex. drönare, modellflygplan, helikopter och
gyrokopter).

Förbuden ovan gäller inte områdets förvaltare eller den som utför skötselåtgärder eller
inventering på uppdrag av förvaltaren.
Med stöd av 10 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. beslutar
Länsstyrelsen att området ska markeras i fält.

Kartan visar var inom fågelskyddsområdet det är förbjudet att vara under perioden 1 mars – 31 juli.
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Syftet med fågelskyddsområdet
Syftet med fågelskyddsområdet är att ge goda förutsättningar för småtärna, ejder och andra
skyddsvärda fåglar att häcka.
Syftet ska nås genom att aktiviteter som stör eller skrämmer fåglar förbjuds under häckningstid.

Motivering till beslutet
Bestämmelser som beslutet grundas på
7 kap. 12 § miljöbalken
Om det utöver förbud enligt 8 kap.1 och 2 §§ eller förbud och begränsningar enligt jakt- och
fiskelagstiftningen behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett visst område, får
länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske eller
allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området.
7 kap. 30 § miljöbalken
Föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett område som skyddas enligt detta kapitel och
om ordningen i övrigt inom området får meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer, om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet.
10 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om förvaltningen av djur- och växtskyddsområden.
Länsstyrelsens bedömning
Beskrivning av området och värden som ska skyddas
Norra och Södra Ören är två mindre öar belägna ca 200 meter från land. Öarna höjer sig knappt
en meter över havet och består huvudsakligen av sten. På några platser ansamlas musselskal,
och det gäller särskilt på norra delen av Norra Ören. Vattnet runt öarna är grunt, det går att vada
ut till Norra Ören vid lågvatten. Landområdet närmast öarna utgörs av sandstrand och klippor.
På Norra Ören häckar småtärna, en art som är nationellt hotad. I Hallands län har antalet
häckande par minskat och häckningsframgången försämrats under 2000-talet. Småtärna har
gjort häckningsförsök på Norra Ören åren 2010, samt varje år från och med 2013. År 2018 blev
häckningen lyckad då fyra par småtärnor totalt fick nio flygga ungar. Dessa utgör så vitt känt
90 % av länets flygga ungar 2018 vilket visar att Norra Ören ger goda förutsättningarna för
småtärnans häckning. De misslyckade häckningsförsöken andra år, misstänks bland annat ha
berott på störningar från friluftslivet. Det finns en betydande risk att småtärnan försvinner från
länet inom en snar framtid om inte häckningsframgången ökar.
På Södra Ören häckar några par av ejder som är nationellt hotad och som har gått tillbaka
kraftigt i antal i länet.
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På öarna häckar också flera andra fågelarter bland annat upp till tio par fisktärna, några par av
gravand och ibland har även rödbena, strandskata, större strandpipare och tofsvipa häckat här.
Hot mot områdenas värden
Området kring öarna och stranden innanför nyttjas idag för sådana aktiviteter som kan störa
fåglarna på öarna. Vattenområdet används för bad, kitesurfing och andra vattensportaktiviteter
och det finns ett kommunalt hundbad på norra delen av stranden.
Många fåglar som häckar på marken är känsliga för störningar. De skräms till exempel av
människor, hundar, kiteskärmar och flygande föremål som drönare. Tärnor och många andra
fåglar reagerar genom att flyga upp och lämna boet när de upplever fara. Det gör att ägg och
ungar riskerar att tas av trutar, rävar, kråkor eller andra predatorer. Vidare leder återkommande
störningar till att fåglarna födosöker mindre effektivt och att de slösar energi på återkommande
uppflygning. Sammantaget kan det leda till långsiktigt sämre överlevnad och reproduktion.
Utformning av skyddet
Det är angeläget att skyddet gäller redan när nästa häckningssäsong för småtärna börjar (1 mars
2020) eftersom läget för småtärna i länet är mycket allvarligt. Länsstyrelsen bedömer att det i
detta fall krävs förbud enligt 7 kap. 30 § miljöbalken för att syftet med skyddet ska uppnås,
eftersom det då gäller omedelbart även om det överklagas.
För att minska störningarna under häckningstid behövs tillträdesförbud på öarna och för Norra
Ören även för ett vattenområde runt om. Skyddsavståndet från häckningsplatsen ska vara
tillräckligt stort för att småtärna ska skyddas mot störningar, men inte större än vad som krävs
för att syftet med skyddet ska uppnås. Vissa fågelarter och vissa individer lyfter när människor,
hundar eller andra störningsmoment befinner sig hela 300 meter från fåglarna. Det finns
anledning att tro att småtärnorna på Norra Ören inte är fullt så lättstörda, eftersom häckningen
lyckades 2018 trots badliv på stranden ca 200 meter bort och kitesurfing i vattnen runt omkring.
Nödvändigt skyddsavstånd från Norra Ören bedöms vara ca 100 meter men kan vara något
kortare i söder eftersom häckningsplatsen är belägen på norra delen. Det är angeläget att
gränsen kring Norra Ören markeras tydligt med bojar så att badande och vattensportutövare ser
gränsen. Området är därför format som en polygon med få hörn.
På Södra Ören är det främst ejder som ska skyddas, och ejder behöver inte lika stort
skyddsavstånd som småtärna eftersom de i högre grad ligger kvar på boet och trycker vid
störning. Det bedöms därför tillräckligt att tillträdesförbudet omfattar själva ön. Öns storlek och
form varierar mycket med vattenståndet. För att säkert all fastmark ska vara skyddad dras
gränsen för fågelskyddsområdet en bit ut i vattnet. Förbudet för hundar och människor gäller
dock endast att gå iland på ön.
Vid kitesurfing är det svårt att bedöma seglets position i förhållanden till gränsen både för
utövare och vid tillsyn. Gränsen är därför satt så att det ska räcka att brädan är utanför gränsen.
Då kitesurfing huvudsakligen sker vid västlig vind och skärmarna då sträckor sig mot land
behöver avståndet från häckningsplatsen för småtärna på Norra Ören vara större i västra delen
än i den östra.
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För att uppnå syftet med skyddet ska regleringen av störningar gälla under häckningstid. För
småtärna som är en av de viktigaste arterna att skydda i området behöver skyddet gälla 1 mars –
31 juli. Tiden följer rekommendationerna i strategin för bevarande av kustens naturvärden i
Halland (Länsstyrelsen i Halland 2019, Meddelande 2019:20).
Konsekvenser för enskild och allmänhet
Vid en intresseprövning enligt 7 kap 25 § miljöbalken anser Länsstyrelsen att föreskrifternas
utformning innebär en rimlig balans mellan de värden som ska skyddas och det intrång detta
innebär för enskilds rätt att använda mark och vatten.

Upplysningar
Föreskrifter utfärdade enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.
Länsstyrelsen får, enligt 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.,
lämna dispens från meddelade föreskrifter, om det finns särskilda skäl och om det är förenligt
med föreskrifternas syfte.

Uppgifter om fågelskyddsområdet
Namn

Norra och Södra Ören

Gränser (SWEREF 99 TM)

Området kring Norra Ören avgränsas av koordinaterna:
N 6299593, E 353785
N 6299490, E 353997
N 6299373, E 354034
N 6299251, E 353810
N 6299341, E 353628
Området kring Södra Ören avgränsas av koordinaterna
N 6299096, E 353925
N 6298864, E 354008
N 6298833, E 353966
N 6298943, E 353999
N 6299058, E 353845

Kommun

Falkenberg

Församling

Eftra

Areal

10,0 hektar

Lägesbeskrivning

Ugglarp, 7 km väst om Getinge

Mittkoordinater SWEREF 99 TM

N 6299183, E 353859

Naturgeografisk region

Region 10. Södra Hallands kustland
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Ugglarp 2:8
Outredda fastigheter som troligen tillhör Skällentorp
3:7, Skällentorp 3:5 och Ugglarp 1:13

Förvaltare

Länsstyrelsen

Markering av området
Gränsen kring Norra Ören måste markeras i vattnet, förslagsvis med bojar. För att minimera
skaderisken bör dessa inte vara försedda med skyltar eller hårda föremål. Bojarna bör vara i färg
som syns tydligt på avstånd, och i alla väder. Vattendjupet kring Norra Ören är ca 2–3 meter vid
västra gränsen och 0–1 meter i östra gränsen.
Södra Ören bör markeras med skyltar på ön. Det är viktigt att skyltarna är synliga både från
stranden och utifrån öppna havet. De bör dock vara så låga som möjligt så att de inte tjänar som
spaningsplats för predatorer.
Utöver markeringarna på och vid öarna behövs skyltar vid stigar som går till stranden, så att
besökare tills stranden uppmärksammas på fågelskyddsområdet. Dessa bör samordnas med
kommunen som också har informationsskyltar i området.

Hur man överklagar
Eventuellt överklagande skickas till halland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 301 86
Halmstad. Ange vilket beslut som överklagandet gäller, till exempel genom att ange
diarienumret. Skriv också vilken ändring som begärs.
För att överklagandet ska kunna prövas måste det komma in till Länsstyrelsen senast den 13
mars. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock
ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Regeringen för prövning.

Kungörelse av beslut
Detta beslut kommer att kungöras i ortstidning och i länets författningssamling enligt 27 §
förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen i Hallands län och Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/halland.

Ärendet handläggning
Begäran om att tillträdesförbud till skydd för småtärna införs i området inkom till Länsstyrelsen
från Miljö- och hälsoskydd Falkenbergs kommun 25 oktober 2018, Falkenbergs ornitologiska
förening 14 december 2018, en av markägarna till Södra Ören 2 maj 2019 samt från Halmstads,
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Falkenbergs och Varbergs ornitologiska föreningar 17 juni 2019. Under våren 2019 påbörjade
Länsstyrelsen en utredning av behovet av och förutsättningarna för att inrätta tillträdesförbud i
området. I samband med detta uppdagades att det finns behov av att samverka med kommunen
om frågor som rör strandområdet innanför öarna. Ett möte mellan Länsstyrelsen och kommunen
hölls 4 juli. Under september och oktober 2019 höll kommunen och Länsstyrelsen tillsammans
möten med enskilda markägare och med företaget Villa Surf Garden AB för att inhämta deras
kunskap och synpunkter. Ett förslag till beslut om fågelskyddsområde togs fram och skickades
på remiss för synpunkter 13 december 2019 – 31 januari 2020. Falkenbergs kommun begärde,
och beviljades förlängd remisstid till 13 februari. Det inkom yttranden från 13 instanser.
Inkomna synpunkter ledde till att gränserna justerades, både vid Södra och Norra Ören. En
sammanställning av alla inkomna yttranden och Länsstyrelsens bemötande av dessa redovisas i
bilaga 3.

Medverkande i beslutet
Detta beslut har fattats av länsråd Jörgen Peters. I handläggningen av ärendet medverkade
naturvårdsdirektör Henrik Martinsson, naturvårdshandläggare Lars-Åke Flodin och
naturvårdshandläggare Viveka Strand. Den sistnämnda har varit föredragande.

Jörgen Peters
Länsråd

Viveka Strand
Naturvårdshandläggare

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilagor
Bilaga 1 Översiktskarta
Bilaga 2 Fastigheter och rättigheter
Bilaga 3 Sammanställning av inkomna synpunkter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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