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Enligt sändlista

Kontaktperson

Miljöavdelningen
Naturskyddsenheten
Mikael Bengtsson
010-224 15 34
skane@lansstyrelsen.se

Beslut om ändrade ordningsföreskrifter inom del
av naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning i
Höganäs och Helsingborgs 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 att ändra två
av ordningsföreskrifterna i Länsstyrelsens beslut av den 21 augusti 2014, dnr.
511-11945-2011, gällande bildande av naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning
i Höganäs och Helsingborgs kommun. Ändrade ordningsföreskrifter redovisas
nedan.
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.
Ändrade ordningsföreskrifter
Följande ordningsföreskrifter ändras och föreskriftens hänvisning till bilagd karta
refererar till det ursprungliga beslutet om bildande av naturreservatet, se ovan.
Föreskriften C 1 ska ha följande lydelse:
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
beträda eller vistas i område med markering som anger ”beträdnadsförbud
hela året” på bifogade kartor, bilaga 5b och bilaga 5c.
Förtydligande: bilaga 5c redovisas i bilaga 1 i detta beslut.
Föreskriften C 3 ska ha följande lydelse:
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
under perioden 1 april – 15 juli beträda eller vistas i område med markering
som anger ”beträdnadsförbud 1/4-15/7” på bifogad karta, bilaga 5a.

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
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Förtydligande: bilaga 5a bifogas inte detta beslut då inga förändringar skett som
påverkar beträdnadsförbudet i den bilagan. Förändringen som gjorts i föreskriften
redovisas under rubriken ”Skäl för beslut” nedan.
Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna
dispens från meddelade reservatsföreskrifter.

Syftet med naturreservatet
Naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning i Höganäs och Helsingborgs kommun
bildades genom Länsstyrelsens beslut den 21 augusti 2014 (Dnr 511-11945-2011,
1284-215).
Syftet med naturreservatet är bevara natur- och kulturmiljövärden samt
geomorfologiska värden både i områdets marina miljöer samt i de sista resterna av
utmark i ett kulturpräglat kustlandskap med mycket lång hävdkontinuitet. Grunda
havsområden som är viktiga för ett rikt marint djurliv ska bevaras, liksom de
välhävdade kustnära betesmarkerna som också till viss del ska återskapas. Syftet
är också att bevara värdefulla habitat och arter som omfattas av Rådets direktiv
92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och
habitatdirektivet) och Rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar
(fågeldirektivet). Områdets tillgänglighet för rekreation och friluftsliv ska
anpassas så att skador på biologiska, geovetenskapliga och kulturhistoriska värden
inte uppstår.
Syftet uppnås bland annat genom att skapa ostörda miljöer för djurarter som är i
behov av skydd och som det finns intresse av att bevara i livskraftiga bestånd.
Detta genomförs bl.a. genom ordningsföreskrifterna vilka innefattar förbud att
beträda vissa områden inom naturreservatet under hela eller delar av året.
Beträdnadsförbuden syftar till att bevara och stärka de arter som omfattas av art
och habitatdirektivet (92/43/EEG) eller fågeldirektivet (2009/147/EG) och som
prioriteras i naturreservatet.
Ärendets handläggning
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) inkom med en skrivelse författad den 11
januari 2017 med önskemål om ändrade ordningsföreskrifter gällande Sandön,
belägen i den sydöstra delen av naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning. SkOF
vill att beträdnadsförbudet för Sandöns sydvästra del, räknat från bryggans
förlängning ska gälla året om. Denna del av ön är den mest värdefulla ur
fågelsynpunkt och det utökade beträdnadsförbudet är motiverat med tanke på arter
som tvingas till omhäckningar, och eftersom området fungerar som rastnings-och
övervintringslokal för bl.a. vadarfåglar. Då gränsdragningen i fält är svårtolkad
och överträdelserna är många rekommenderas även en förbättrad utmärkning av
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gränsen. En förbättrad skötselplan för den sydvästra delen önskas, som innefattar
att regelbundet blottlägga sand för att gynna häckningar och möjligheter till
skyddsjakt på räv och mink. Vad gäller den nordöstra delen, räknat från bryggans
förlängning föreslås att beträdnadsförbudet tas bort. Denna del av ön är mindre
intressant ur fågelperspektiv men högintressant för fiskare och badgäster. Vidare
föreslås att utplacering av bryggan sker som tidigare kring midsommar och att
beträdnadsförbudet gällande Själrönnen ska gälla året om.
Det föreslagna beslutet skickades för samråd till Havs- och vattenmyndigheten,
Helsingborgs kommun, Höganäs kommun och Naturvårdsverket den 9 maj 2018.
Efter att samrådstiden på 1 månad löpt ut hade inga synpunkter inkommit som
ifrågasatte förslaget på ändrade ordningsföreskrifter.

Skäl för länsstyrelsens beslut
På Sandön finns miljöer som utgör värdefulla häckningsplatser och
rastningslokaler för fåglar. Mot bakgrund av att risken för störningar negativt
påverkar fåglarnas överlevnad och häckningsframgång i området är det
nödvändigt att genom beträdnadsförbud skapa ostördhet för dessa fåglar under
hela året, på den västra delen av ön, räknat från bryggans förlängning. Inom den
östra delen av Sandön, räknat från bryggans förlängning har geomorfologiska
förändringar skett, vilket inneburit att detta område ej längre anses utgöra
lämpliga häckningslokaler. Beträdnadsförbud på den östra delen av ön är därför
inte längre motiverat.
Länsstyrelsens bedömning är att ett beträdnadsförbud som gäller hela året är
motiverat för den västra delen av Sandön med tillhörande vattenområde, räknat
från bryggans förlängning, då den del är värdefull som häcknings-, rastnings- och
övervintringslokal. Ordningsföreskriften C1, vilken anger områden där det råder
beträdnadsförbud under hela året, ändras därför genom att texten ”bilaga 5c” läggs
till. Bilaga 5c återfinns i beslutet om bildande av naturreservatet som togs 2014.
För den östra delen av Sandön, räknat från bryggans förlängning är bedömningen
att beträdnadsförbud inte behövs, då den delen är mindre intressant ur
fågelperspektiv samtidigt som den är viktig för friluftslivet. Ordningsföreskriften
C3 ändras genom att texten ”bilaga 5c” tas bort.
Sammantaget innebär detta att det västra området får ett förstärkt skydd genom att
det blir större och att det råder beträdnadsförbud under hela året. För den östra
delen upphör beträdnadsbeslutet.
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Konsekvensutredning i enlighet med 4§ Förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning
Länsstyrelsen gör bedömningen att ändringarna i ordningsföreskrifterna innebär
ökade inskränkningar av allemansrätten i den västra delen av Sandön, räknat från
bryggans förlängning. Dessa är dock nödvändiga för att skydda områdets
naturvärden. Den östra delen av Sandön, räknat från bryggans förlängning blir
mer tillgänglig för allmänheten vad gäller rekreation och friluftsliv, då
beträdnadsförbudet tas bort. Restriktionerna är därför inte av sådan omfattning att
de innebär allvarligt försvårande av allmänhetens möjligheter att nyttja
naturreservatet.
Överklagande
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljö- och Energidepartementet, se
bilaga 3.

Kungörelse
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, Post- och Inrikes Tidningar
samt i ortstidning enligt 27§ förordningen om områdesskydd. Sakägare ska anses
ha fått del av beslutet den dag kungörelse var införd i ortstidning.
Detta beslut har fattats av naturvårdsdirektör Cecilia Backe. I den slutliga
handläggningen har även deltagit naturvårdshandläggare Mikael Bengtsson,
föredragande.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Cecilia Backe
Naturvårdsdirektör
Mikael Bengtsson
Naturvårdshandläggare

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Sändlista (visas inte på webben)
3. Hur man överklagar

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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BILAGA 1, BESLUTSKARTA
Ersätter bilagd karta 5c tillhörande Länsstyrelsens beslut av den 21 augusti 2014,
dnr. 511-11945-2014.

© Lantmäteriet Geodatasamverkan
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BILAGA 3, HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du skriva till Regeringen, Miljöoch energidepartementet. Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen i
Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ.
Av överklagandet skall framgå vilket beslut du överklagar (ange diarienummer)
och hur du vill att beslutet ska ändras. Du bör också tala om varför du anser att
beslutet ska ändras.
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om du har
handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, så bör du skicka med
detta.
Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast den 3 augusti 2018. Annars
kan överklagandet inte tas upp till prövning.
Behöver du veta mera om hur du ska överklaga kan du kontakta Länsstyrelsen på
telefon 010 - 224 10 00 (växeln).

