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Beslut om nya ordningsföreskrifter för 
naturreservatet Måkläppen 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 Måkläppen i Vellinge kommun i enlighet 
med vad som anges nedan. Restriktionsområden inom naturreservatet ska anvisas i 
fält.

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

Genom detta beslut upphävs följande:
 ordningsföreskrifterna (”C Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad

allmänheten har att iakttaga inom reservatet”) i beslut av den 20 februari
1984, dnr 11.1211-3289-82, samt ordningsföreskrifterna meddelade med
stöd av 10 § naturvårdslagen i beslut från den 24 april 1990, dnr 231-
702/90,

 beslut av den 15 mars 2017, dnr 511-6845-2017, om ändrade
ordningsföreskrifter.
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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 hela året, inom områdena A och B, se karta bilaga 1. Med 
tillstånd från länsstyrelsen får områdena dock beträdas under tiden 1 september – 31 oktober 
för vetenskaplig undersökning.
2. färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 1 februari till och med 31 oktober inom 
område C, se karta bilaga 1. Med tillstånd från länsstyrelsen får området dock beträdas under 
tiden den 1 september - 31 oktober,
3. borra, måla, gräva, schakta, muddra, spola sediment, bedriva täkt eller annan utvinning av 
material, dumpa, fylla ut, spränga eller på annat sätt skada mark, sten, naturföremål eller 
havsbotten, 
4. ankra,
5 medvetet störa djurlivet genom att exempelvis gå eller färdas nära säl eller följa efter 
individer eller grupper, 
6. anordna träning, tävling eller liknande evenemang annat än vandring i grupp,
7. cykla eller rida,
8. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,
9. elda annat än med friluftskök,
10. ta med hund eller annat sällskapsdjur,
11. starta eller landa med bemannade eller obemannade luftfartyg, eller flyga drake,
12. framföra fjärrstyrd farkost på land, eller på eller i havet som exempelvis 
undervattensdrönare,
13. jaga, 
14. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande.

Undantag 

Föreskrifterna utgör ej 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 
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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.

Föreskrifterna C1 och C2 gäller ej kommunal eller statlig tjänsteman i tjänsteärende 
eller styrelseledamot eller befattningshavare i Föreningen till skyddande av 
Måkläppens Fauna och Flora1. 
Föreskriften C5 gäller ej vid nödankring.

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

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

• 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, 

• fridlysningsbestämmelserna som säger att 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.

• 11 kap 9a § miljöbalken med krav på anmälan till Länsstyrelsen vid åtgärder i 
vatten. Detta kan t.ex. vara grävning, fyllning eller dämning eller utförande 
av anläggningar i ett vattenområde som t.ex. bryggor och trummor,

• 2 kap kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd för 
fornlämningar m.m.,

1 Föreningen hette tidigare Föreningen till skyddande av Måkläppens fågelfauna. Den kallas vanligen 
Måkläppsföreningen.
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• terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng,

• sjötrafikförordningen (1986:300) om t ex hastighetsbegränsningar, 
ankringsförbud, förbud mot vissa farkoster,

• Transportstyrelsens bestämmelser för civil luftfart, t ex: 
* 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 §), 
* föreskrifter om obemannade luftfartyg (drönare) bl a 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, 
• lokala, kommunala ordningsföreskrifter,
• brottsbalken (1962:700) 24 kap 4§ om gärning som begås i nöd när fara 

hotar liv, hälsa m m.

Länsstyrelsen vill påpeka att naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, i vilket 
det finns särskilda ordningsföreskrifter, överlappar med naturreservatet Måkläppen. 

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. För större grupper kan det vara lämpligt att ha en dialog med markägaren 
innan. Inom naturreservat kan delar av allemansrätten vara begränsad genom 
reservatsföreskrifter. 

Upplysning angående naturreservatets gräns
Avslutningsvis vill Länsstyrelsen upplysa om att naturreservatet Måkläppens gränser 
så som har fastställts i beslut 1984, se ovan, nu har mätts in och redovisas på karta i 
bilaga 1. Gränsmarkeringar i fält kommer att justeras enligt detta. Uppgifter 
kommer även att översändas till Sjöfartsverket för införande på sjökort. 
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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 avsätta Måkläppen som naturreservat fattades den 22 mars 1971. I 
detta reservatsbeslut framgår att syftet med reservatet är att: bevara ön Måkläppen med 
omgivande vattenområde så att den fritt får utvecklas efter havsströmmarnas uppbyggande och 
nedbrytande verkningar på sandavlagringar och för att djur och växter fritt skall få kolonisera 
området och därefter få utvecklas ostört. 

Måkläppen ligger i anslutning till den sammanhängande bebyggelsen Skanör-
Falsterbo på Falsterbonäset. Skåneleden passerar i kanten av området. Det betydligt 
större naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde överlappar med Måkläppen och 
naturreservatet Flommen angränsar. I delar av havsområdet utövas olika 
vattensporter och båtlivet är omfattande. Även Flommen nyttjas för vattensporter 
och här finns populära badstränder som också används för ridning, samt två 
golfbanor. Den södra delen av Flommen, där den angränsar till Måkläppen, är ett 
mycket populärt besöksmål för fågelskådare.

Måkläppen 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. Naturreservatet ingår även i 
Helcoms2 nätverk av skyddade marina områden (MPA:s – Marine Protected Areas) 
Falsterbo Peninsula with Måkläppen (id 111).

För Natura 2000-området Falsterbo-Foteviken är syftet bl a att området ska ha ett 
sådant skydd och skötsel att det kan fungera som rastnings-, häcknings- och 

2 Helsingforskommissionen (Helcom) är det styrande organet i ”Konventionen om skydd av Östersjöområdets 
marina miljö”.
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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 Natura 2000-området 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. För Måkläppen-området gäller 
särskilt de marina habitaten, lagunerna och dynerna som finns i olika stadier samt 
arterna knubb- och gråsäl samt tumlare. Bevarandeplanen för området anger bl a att 
människans påverkan ska vara obetydlig. Bevarandevärdena ska inte påverkas 
negativt av främmande arter eller jakt och planen säger även att det finns behov av 
att reglera fiskets direkta påverkan både på målarter och andra arter. De marina 
däggdjuren, se ovan, är även utpekade inom Helcom-området.

Sedan naturreservatet inrättades 1971 har det skett en del förändringar. Då var 
Måkläppen en ö men under åren som gått har reveln byggts på och är sedan ett antal 
år tillbaka sammanhängande med fastlandet vilket gör Måkläppen mer lättillgänglig 
för besökare. Antalet besökare har ökat kraftigt under senare år, liksom störningarna 
på djurlivet. Revelns förbindelse med fastlandet har också medfört att predation från 
landlevande rovdjur har ökat. 

Både knubb- och gråsäl nyttjar Måkläppen som viloplats och under de senaste åren 
har det varit två områden inom vilka de vanligen setts ligga. Höga antal av säl kan ses 
i anslutning till viloplatserna. I övriga delar liksom utanför naturreservatet 
förekommer säl mer utspritt även om det finns några fler områden där mindre 
revlar eller block fungerar som tillfälliga viloplatser. Att komma nära sälarna både 
från land och i havet är attraktivt för många besökare. 

Både knubb- och gråsäl föder sina kutar på Måkläppen. Gråsälen kutar redan i 
februari/mars. Inför och under denna period är sälarna extra känsliga för störning 
liksom när de byter päls.

Inom Måkläppen är jakt sedan tidigare förbjudet, men jakt på säl förekommer i 
angränsande havsområde. Det är därför viktigt att sälar inom deras viloområden får 
vara så ostörda som möjligt för vila, pälsbyte samt föryngring. 

Sälarna på Måkläppen räknas av danska forskare vid Århus universitet genom 
flyginventeringar tre gånger per år – då sälarna byter päls och föder ungar. För 
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gråsäl, som föder sina ungar tidigast på året, är antalet kutar som föds lågt i 
förhållande till övrig förekomst av gråsäl i området.

Vetenskapliga studier har gjorts, bl a i Danmark, på sälar och deras reaktioner på 
mänskliga aktiviteter. Studierna visade att det behövs betydande skyddsavstånd för 
säl inom deras viloplatsområden och att permanenta skyddszoner om minst 425 m 
på land och minst 850 m i havet borde inrättas.3

Det är Länsstyrelsens bedömning att skyddet av sälarna på Måkläppen behöver 
förstärkas. Sälarna behöver inte bara vara ostörda under perioderna när de föder 
ungar och byter päls, utan de behöver även en ostörd livsmiljö inför 
kutningsperioden. Länsstyrelsen inför därför två mindre områden med permanent 
beträdnadsförbud för att skydda sälars viloområden. Det södra viloområdet, område 
A i bilaga 1, är för exponerat för vattenstånd och andra faror för att gråsäl ska 
använda det för föryngring. Inom område B finns delar som är mer skyddade från 
högre vattenstånd och eventuellt kan erbjuda bättre förutsättningar för kutning. För 
gråsäl särskilt kan det finnas anledning att minska risk för predation. Sådana åtgärder 
är även gynnsamma för Måkläppens fågelliv men får tas i särskild ordning inom 
förvaltningen av naturreservatet.

Genom att införa föreskriften C1 som förbjuder tillträde till de två områden inom 
vilka sälarna har sina mest frekventerade viloplatser under vintern, när Måkläppen 
varit öppen för besökare, säkerställs ett skyddsavstånd till sälarna för att minska risk 
för beteendepåverkan. Skyddsavståndet ger sälarna större utrymme att själva välja 
hur nära besökare de kan tolerera att vara. Genom att ge besökarna en strikt och 
tydlig gräns att förhålla sig till ges bättre förutsättningar att bevittna ett mer ostört 
sälbeteende. 

Beroende på hur skyddsavstånden efterföljs, hur sälarna reagerar och på hur reveln 
fortsätter utveckla sig kan det komma finnas ett behov av ett se över utformningen 
av skyddszonerna både geografiskt och i tid i framtiden. 
 
I övrig del av naturreservatet kommer samma föreskrift för beträdnad som gällde 
innan att gälla (C2). Det har dock funnits ett undantag från föreskriften för 

3 Andersen, S.M., Teilmann, J., Dietz, R., Schmidt, N.M., & Miller, L.A. 2014. Disturbance-induced 
responses of VHF and satellite tagged harbour seals. Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst. 24: 712-723., 
samt Andersen, S.M., Teilmann, J., Dietz, R., Schmidt, N.M., & Miller, L.A. 2012. Behavioural responses 
of harbour seals to human-induced disturbances. Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst. 22: 113-121.
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licensierade yrkesfiskare att bedriva fiske från båt. Undantaget tas nu bort och 
yrkesfiskare får endast tillträde till just detta område samtidigt med övrig allmänhet. 
Större delen av havsområdet inom naturreservatet Måkläppen ligger innanför 3-
meterslinjens djupkurva. Det största djupet är enligt sjökortet 4,5 meter. Det 
innebär att möjligheterna att yrkesfiska är mycket begränsat. Då sandbottnen hela 
tiden omformas är det också förenat med en risk att gå in i det grunda området. 
Själva bedrivandet av fiske regleras med stöd av fiskerilagstiftningen. För att skydda 
naturreservatets mycket höga värden för både fågellivet och säl är det viktigt att även 
fortsättningsvis hålla området stängt under föreskriven tidsperiod och det gäller även 
för fiske, eftersom närvaron av fartyg medför en störning precis som alla andra 
mänskliga aktiviteter. 

C5 införs för att reglera besökares uppträdande utanför de helt avstängda områdena. 
En viktig del av syftet med naturreservatet Måkläppen är att det ska vara ostört. 
Genom föreskriften blir det tydligare för en besökare hur man får röra sig i relation 
till exempelvis säl. Föreskriften är en modifiering av en snarlik föreskrift som funnits 
med sedan bildandet. 

Företeelser som löpning, annan fysisk träning och tävlingar har ökat. De båda 
förstnämnda görs både enskilt och i anordnade grupper. I dagsläget ser Länsstyrelsen 
att det är svårt att förbjuda löpning för enskild även om det är önskvärt att inte 
springa på Måkläppen eftersom det innebär en större störning och på längre avstånd, 
från både fågel och säl, än vad vandring gör. Anordnad träning, tävling eller liknande 
(C6) har en större påverkan och förbjuds därför med undantag för vandring i grupp.

C7 är en ny föreskrift som förbjuder cykling och ridning. Aktiviteterna stör djurlivet 
och även de besökare som vandrar eftersom reveln är förhållandevis smal. 

Sedan tidigare har det varit förbjudet att tälta. Genom C8 förbjuds även att sätta upp 
annan utrustning för övernattning. Anledningen till en utökning av förbudet är att 
minska störningen på djurlivet.

Eldning annat än med friluftskök förbjuds (C9). Det har förekommit att besökare 
tagit med sig ved och gjort upp eld. Kol och eldstäder har kvarlämnats. 
Engångsgrillar riskerar att skada vegetation och djurliv och orsaka nedskräpning. 
Friluftskök lämnar inga spår efter sig och risken för att sprida eld är liten. Att 
anordna plats för eldning är inte aktuellt i detta naturreservat eftersom det ska vara 
så ostört som möjligt.
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Förbudet om att ta med hund har utökats med att även innefatta annat sällskapsdjur 
(C10). Avsikten är att minimera störning på djurlivet och risk för att sprida 
sjukdomar till sälpopulationerna.

C11 har justerats vad gäller flygning med fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg. 
Länsstyrelsen kommer istället att ansöka om att Transportstyrelsen inför förbud mot 
flygning av obemannade luftfartyg i naturreservatet Måkläppen. C12 är ny och 
förbjuder användningen av fjärrmanövrerade farkoster såväl på land som i 
havsområdet med syfte att skydda framför allt säl från störningar.

C13 om jaktförbud kvarstår men är justerad eftersom tidigare föreskrift även 
inbegrep vad som är förbjudet i annan lagstiftning. Föreskriften om att det är 
förbjudet att plocka eller gräva upp växter har tagits bort. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att plockning av växter som inte är fridlysta ska vara tillåtet och att 
gräva upp växter, som i sig inte ingår i allemansrätten, förbjuds genom C3. 
Föreskriften C3 är en modifiering av en tidigare föreskrift. Den innebär ett 
tydliggörande av vilka aktiviteter som är förbjudna och den skyddar de marina 
delarna av naturreservatet på ett bättre sätt. Syftet med föreskriften är att säkerställa 
Måkläppen som en ostörd miljö där mänskliga aktiviteter inte ska påverka de 
naturliga processerna. Därför införs även C4 som förbjuder ankring vilket kan skada 
både bottenvegetation och fauna. Runt Måkläppen finns ålgräsängar och 
blåmusselbankar.

C14 om förbud att sätta upp tavla m m är en modernisering av en föreskrift som 
funnits med sedan naturreservatet inrättades.

Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan.

Ärendets handläggning
Måkläppen avsattes som naturreservat den 22 mars 1971 genom beslut av 
Länsstyrelsen i Malmöhus län. Innan dess hade den under många år arrenderats av 
”Föreningen till skyddande av Måkläppens fågelfauna”. Naturreservatet är ett 
populärt besöksmål med ett känsligt djurliv. Under senare år har det tillkommit nya 
mänskliga aktiviteter och besökstrycket har ökat kraftigt. Detta har fått till följd att 
djurlivet störs vilket Länsstyrelsen har noterat inom ramen för arbetet med 
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förvaltning och tillsyn av området men även uppmärksammats på av allmänhet och 
föreningar.

Länsstyrelsen arbetar parallellt med att se över ordningsföreskrifterna i övriga 
naturreservat 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. Även med 
anledning av detta arbete justeras ordningsföreskrifterna i naturreservatet 
Måkläppen.

Den 17 september 2021 skickade Länsstyrelsen ut ett förslag på beslut för nya 
ordningsföreskrifter i naturreservatet till bl a kommunen, lokala föreningar och till 
olika organisationer för yrkesfisket för information och för att ge möjlighet att 
inkomma med synpunkter. Inkomna yttranden redovisas i sin helhet tillsammans 
med Länsstyrelsens bemötande i bilaga 3.

.

Konsekvensutredning 
Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i 
enlighet med 4§ Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna innebär vissa 
inskränkningar av allemansrätten som är nödvändiga för att skydda områdets 
naturvärden. Restriktionerna är dock inte av sådan omfattning att allmänhetens 
nyttjande påtagligt försvåras jämfört med tidigare gällande ordningsföreskrifter.

Överklagande
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, se Bilaga 5.

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. 
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Underskrifter 
Detta beslut har fattats av landshövding Anneli Hulthén. I den slutliga
handläggningen har även deltagit, miljödirektör Annelie Johansson, 
naturvårdsdirektör Cecilia Backe, länsassessor Caroline Tornhill och 
naturvårdshandläggare Eva Ohlsson, föredragande.

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför inga namnunderskrifter.

Anneli Hulthén

Eva Ohlsson

Bilagor
1. Karta: Naturreservatet Måkläppen med restriktionsområden 
2. Karta: Naturreservatet Måkläppen med restriktionsområden, detalj
3. Remissammanställning och Länsstyrelsens bemötande
4. Sändlista (publiceras ej)
5. Överklagandehänvisning

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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010-224 11 00 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Inkomna yttranden angående förslag, av den 17 
september 2021, till beslut om nya 
ordningsföreskrifter för naturreservatet 
Måkläppen i Vellinge kommun, samt 
Länsstyrelsens bemötande

Länsstyrelsen tackar för alla synpunkter som kommit in på materialet tillhörande 
förslaget om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Måkläppen. Nedan 
redovisas dessa yttranden i sin helhet samt i förekommande fall Länsstyrelsens 
bemötande av dem.

Myndigheter
Region Skåne:
Endast i undantagsfall besvarar vi remisser gällande enskilda naturreservat, eftersom 
påverkan på regional utveckling i dessa fall bedömts som begränsad. Eftersom 
varken regionala vandrings- eller cykelleder (Skåneleden, Sydkustleden eller 
Sydostleden) berörs av förslaget och det inte har någon tydlig påverkan på regional 
blå-grön infrastruktur anser vi att synpunkter från Region Skåne inte behövs.

Vellinge kommun:
Vellinge kommun instämmer i förslaget om beslut om de nya ordningsföreskrifterna 
för Måkläppens naturreservat. 
”Genom att införa föreskriften C1 som förbjuder tillträde till de två områden inom vilka 
sälarna har sina liggplatser säkerställs även ett skyddsavstånd till sälarna för att minska risk 
för beteendepåverkan. Besökarna får då en ökad möjlighet att utan att inkräkta se fler ostörda 
sälar på land, samt en strikt gräns att förhålla sig till.”
Att ta i beaktande vid införandet av restriktionsområden A och B är dock en minskad 
möjlighet för den ”skötsamma” delen av allmänheten att komma nära sälar i sitt 
naturliga habitat och uppleva deras naturliga beteende, utan att för den sakens skull 
inkräkta eller störa dem. Det finns ett värde i att allmänheten ges möjlighet att möta 
stora däggdjur på nära håll, i naturen. Genom mötet kan engagemang och nyfikenhet 
väckas kring naturen i allmänhet och sälar i synnerhet. Detta engagemang, 
framförallt på lokal nivå i form av ortsbefolkning, men även på regional och 
nationell nivå i form av långväga besökare, kan öka kunskapen kring 
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sälar/reservatet/restriktioner/mm. På sikt kan människors/besökares beteende och 
agerande i och kring reservatet och sälarna, förändras till det positiva, även under 
andra tider på året när besöksförbud råder. 

Länsstyrelsens bemötande
Under rubriken ”Skäl för beslut” har Länsstyrelsen kortfattat redogjort för det 
underlag som ligger till grund för de nya föreskrifterna, särskilt de som gäller 
skyddszonerna för sälars viloplatser. Det framgår där och av kartorna i bilagorna 1 
och 2 att de beslutade skyddszonerna är i underkant av vad forskarna i studierna som 
hänvisas till rekommenderade för Anholt och hade rekommenderat för Måkläppen, 
vilket framkom vid muntlig kommunikation med professor Jonas Teilmann som 
känner till Måkläppen väl. 

Länsstyrelsen instämmer i att det är viktigt, ur många perspektiv, för människor att 
få vistas i naturen. Skåne är tätbefolkat, så även Falsterbonäset, och naturen är 
trängd och att vi har stora bekymmer med förlust av habitat och biologisk mångfald 
är välkänt och angeläget att åtgärda. Det är viktigt att kärnområden för olika 
naturvärden har ett tillräckligt skydd både arealmässigt och i funktionalitet. 
Måkläppen är ett kärnområde, bl a för säl. Syftet med naturreservatet ger 
Länsstyrelsen möjlighet att vidta kraftigare skyddsåtgärder. Som ett första steg, med 
möjlighet till framtida skärpningar, väljer Länsstyrelsen att endast belägga 
viloområdena för säl och zoner kring dessa med ett permanent beträdnadsförbud för 
att kunna utvärdera effekterna av detta. För den besökande allmänheten blir det 
tydligt att vilda djur är vilda och att de har rätt att vara ostörda i sin livsmiljö. Längs 
Skånes kust finns mycket få alternativa viloplatser för säl där de kan samlas i större 
antal och dessa platser är alla långt borta. 

Länsstyrelsen vill även påpeka att när beträdnadsförbud råder ska inte människor 
vara i naturreservatet. Undantag från det förbudet görs främst för förvaltarens 
skötsel av naturreservatet, för insamlande av data för forskning eller 
miljöövervakning.

Avslutningsvis vill Länsstyrelsen upplysa om att det finns ett pågående 
överträdelseärende från Europeiska kommissionen, i vilket den anser att Sverige inte 
har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att ta itu med återstående brister i svenska 
Natura 2000-områden. Bristerna berör bl a gråsäl. Den svenska regeringen, som 
instämmer med kommissionen, har gett berörda länsstyrelser i uppdrag att 
komplettera Natura 2000-nätverket och att säkerställa att de viktigaste områdena för 
bevarande av gråsäl i Sverige skyddas långsiktigt och att bristerna åtgärdas. 
Kompletteringarna bidrar till Sveriges genomförande av EU:s naturvårdspolitik men 
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även att uppnå de nationella målen om att bevara biologisk mångfald, samt andra 
internationella åtagande inom exempelvis Konventionen om biologisk mångfald. 
Måkläppen är den enda lokalen i Skånes del av Östersjön där det finns en 
gråsälskoloni och där kutning förekommer. Därför viktigt att tillse att området har 
förutsättningar som gynnar gråsäl vid ekologiskt viktiga tidpunkter.

Föreningar
Måkläppsföreningen:
Föreningen till Skyddande av Måkläppens Fogelfauna, numera kallad 
Måkläppsföreningen, bildades 1899 som Sveriges första naturskyddsförening. 
Föreningen hyrde ön av magistraten i Skanör-Falsterbo och belade den med skydd 
sommartid för framför allt häckfågelfaunan. Skyddet fastställdes av Kgl Majt 1907. 
1971 avsatte Länsstyrelsen ön med omgivande vatten som statligt naturreservat med 
revidering 1984 och med en uttalad ambition att också skapa en fristad för grå- och 
knubbsäl. Föreningen har sedan dess följt och dokumenterat det som sker i 
reservatet, som numera är en halvö sedan sammanväxningen med fastlandet 1997. 

Måkläppsföreningen utser tillsynsman för reservatet och under 1970-80 talen var 
det Mikael Kristersson, idag ordförande i föreningen och sedan 1990-talet Jan-Åke 
Hillarp, idag även vice ordförande och förordnad naturvårdsvakt på Måkläppen och 
Flommenreservatet. Hillarp har dessutom ett uppdrag från Naturhistoriska 
Riksmuseet att följa grå- och knubbsälarna i det som numera är ett 
djurskyddsområde. Vi har under åren haft ett fruktbart samarbete såväl med 
Länsstyrelsen, Naturhistoriska Riksmuseet, SLU, DMU som med SkOF och FNF m. 
fl. .

I samband med att vi 1988 konstaterade kutning av gråsäl på Måkläppen avsåg 
Länsstyrelsen belägga Måkläppen med ständigt besöksförbud för allmänheten. Vi 
hävdade då att detta skulle medföra ökat antal illegala besök under hela året och att 
detta skulle störa djurlivet mer än om man hade en för allmänheten öppen period 1 
november t o m 31 januari. Detta förslag från vår sida godtogs av Länsstyrelsen och 
gäller fortfarande. Det har också visat sig att den majoritet som följer 
bestämmelserna blivit uppmärksamma på överträdelser och anmäler när de ser 
någon som bryter mot dem under den tid som besöksförbud råder. 

Flera av dem som har brutit mot bestämmelserna har också fått 40 dagsböter för 
tilltaget att beträda området under förbjuden tid. Detta gäller dock inte alla. 
Personer som inte bor i Sverige, även svenska medborgare, har aldrig bötfällts trots 
att polisanmälan gjorts eller polis tillkallats.
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Måkläppen har blivit mycket populärt att besöka under den tillåtna tiden på vintern. 
Detta dels p g a artiklar i Sveriges Natur, STF:s tidskrift och i dagspressen, men idag 
framförallt genom sociala mediers genomslagskraft. Till detta kommer ökad vistelse 
i naturen under pandemin. Detta har skapat besvärliga parkeringsproblem i 
Falsterbo framför allt under helgerna vintertid, en problematik som inte berör själva 
reservatet och som Vellinge kommun i samverkan med golfklubbar och andra 
intressenter försöker hantera genom upplysning och kanalisering av besökarna.

Det är sälarna som gett upphov till allmänhetens ökade intresse att besöka 
Måkläppen vintertid och vi anser att detta i huvudsak är en mycket positiv 
företeelse. Och det är inte så konstigt med tanke på de stora svårigheter som finns 
att i Sverige uppleva stora vilda däggdjur på nära håll. Då sälarna varit fredade från 
jakt sedan 1970-talet - och genom vårt arbete med sälinventering och insamling av 
sälspillning för DNA-bestämning av sälarnas födoval och dessutom sakta ökande 
turistmängder - har sälarna blivit mera orädda jämfört tidigare och låter normalt 
människor som uppträder lugnt och sansat komma så nära som 50 meter. Genom 
exkursioner för medlemmarna i vår och andra naturvårdsföreningar och genom vår 
hemsida har vi lyckats informera och skapa en situation där en absolut majoritet av 
besökarna uppträder korrekt mot djuren. Det fåtal som inte följer regler och 
uppmaningar att inte störa sälarna hindras oftast från detta genom grupptrycket från 
den upplysta majoriteten. 

För att även förhindra dessa sällsynta störningar, har vi med reservatsförvaltaren 
Karl-Johan Påhlsson diskuterat möjligheten att lägga ett helårs beträdnadsförbud på 
revlarna längst i söder. Om sälarna blir störda på andra ställen skulle de finna en 
lugn replipunkt där. Området skulle alltså kunna fungera som djurparkernas 
“bakhägn”. 

Därför blev vi minst sagt förvånade när vi för ca 10 dagar sedan fick reda på att 
Länsstyrelsen avser att lägga beträdnadsförbud på ytterligare ett område, nämligen 
området runt öppningen från den stora lagunen i söder. Detta kommer att innebära 
att närkontakten med sälarna går förlorad för mängder av människor, som både gått 
långt och haft en vision av att få uppleva djuren på nära håll. På sikt kan det även 
innebära att sälarnas beteende går tillbaka till ett mera skyggt sådant. Detta p g a att 
man nu jagar säl både på Segelskären och väster om Skåre och vanan av närkontakt 
med människor på Måkläppen minskar genom de nya bestämmelserna. Oskygga 
sälar innebär goda möjligheter att studera dem. Även om mycket studier på vilda 
djur är genomförda som direktobservationer med kikare och tubkikare, så möjliggör 
närkontakt utan hjälpmedel mycket större fördelar framförallt vid observationer av 
inom-artsbeteenden. Att hindra allmänheten att uppleva sälar och samtidigt på olika 
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sätt främja jakt på dem går inte ihop. Det borde vara naturligare att lägga ett 
jaktförbud på det omkringliggande marina reservatet.

Vi anser att ett väl motiverat skyddat område kan godtas av besökarna. Ett större 
skyddat område som nu föreslagits kommer att innebära ett ökat behov av bevakning 
och gränsmarkeringar som ständigt kan spolas bort vid högvatten. Överträdelserna 
kommer därför att bli fler. 

Idag finns två naturvårdsvakter i Vellinge kommun. En av dessa bor i Trelleborg. 
Han har alla Vellinge kommuns naturreservat inom sitt ansvar och har dessutom ett 
ordinarie heltidsarbete. Ingen är avlönad. Det betyder att arbetsuppgifterna som 
naturvårdsvakt görs i mån av tid. Att i det läget skapa större behov av bevakning är 
en lek med skyddsåtgärderna och ett skydd in absurdum. Bestämmelser ska 
efterlevas och bästa sättet för detta är att ha större delen av allmänheten med sig. En 
naturvårdsvakt ska kunna motivera varför regler gäller och få förståelse för dessa av 
huvuddelen av dem som han kommer i kontakt med. Annars skapas bara otrivsel och 
det kommer att bli omöjligt att få nya människor att ställa upp med bevakning 
ideellt. 

Föreningen har mycket stor erfarenhet av hur sälar och människor beter sig på 
Måkläppen. Förutom tillsynsmannens många besök har också de flesta 
styrelsemedlemmarna besökt ön ett antal gånger under den öppna perioden och 
styrelsens bedömning är samstämmig, att det är ovanligt att besökarna stör sälarna 
under denna tid. 

Sammanfattningsvis anser vi att huvuddragen i de nya bestämmelserna är bra, men 
att området runt lagunens mynning i det s k norra området inte ska vara belagt med 
beträdnadsförbud. Vi förstår viljan, men inte behovet av förstärkt skydd i det 
området och inte heller hur Länsstyrelsen tänker lösa frågan om efterlevnad av ett 
besöksförbud där. Vi anser också att Länsstyrelsen borde tagit kontakt med 
föreningen på ett tidigare stadium så att varken Ni eller vi hade behövt lägga ned 
merarbete på detta.

Måkläppsföreningen, kompletterande yttrande:
Vi har redovisat våra synpunkter i bifogade brev till enhetschefen Cecilia Backe 
2021-09-16 och hoppas dessa vägs in i det slutliga beslutet.
Som vi nämner där är vi positiva till förslaget i stort och de flesta ändringar och 
tillägg vad gäller ordningsföreskrifter och gränser.
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Men vi anser oss tydligt ha motiverat varför införandet av två separata 
beträdnadsförbudsområden A och B är omotiverade och kontraproduktiva vad gäller 
sälskyddet och möjligheten att övervaka efterlevnaden. Område A är det viktiga att 
skydda och lättast att tydlig avgränsa och det är dit, där den stora gråsälsflocken 
ligger, som merparten besökare vandrat de senaste vintrarna. I område B ligger 
tidvis knubbsälar på den yttre udden, blir de någon gång störda så simmar de över 
till område A. Att runt detta område underhålla skyltning och bevakning mellan 
frekventa högvatten kommer - med fyrhjulingstransporter etc. - att störa mer än 
tillfälliga besökare i denna del av reservatet. 

Om länsstyrelsen går på förslaget att avsätta även område B så måste vi avsäga oss 
allt bevakningsansvar, det blir övermäktigt att sköta idéellt. Är ni beredda att 
anställa bevakningspersonal i länsstyrelsens regi?

Då Måkläppens sandmassor, revbildningar och djupförhållanden som bekant är i 
ständig förändring, vilket också påverkar var sälflockar väljer sina viloplatser, 
förutsätter vi att föreskrifter och gränsdragningar fortlöpande måste revideras. 
Varför då inte börja med att avsätta område A och om nödvändigt utöka området 
med beträdnadsförbud i kommande revideringar? Det är lättare att lägga till än ta 
bort.

Länsstyrelsens bemötande:
Länsstyrelsen vill inledningsvis framföra ett stort tack till föreningen för dess insatser 
sedan begynnelsen att värna om Måkläppen och naturvärdena knutna till området!

Länsstyrelsen ber att få hänvisa till bemötandet av Vellinge kommuns synpunkter 
samt redovisningen under rubriken ”Skäl för beslut” i beslutshandlingen. Utöver det 
vill Länsstyrelsen framföra att det är viktigt att vilda djur får en så ostörd miljö som 
möjligt i sina kärnområden såsom på sälars viloplatser. Det är viktigt att människor 
får förståelse för detta behov och det gäller inte bara för sälarna på Måkläppen utan 
även i andra områden- skyddade såväl som oskyddade. Måkläppen tillhör ett av de 
naturreservat där syftet med skyddet bl a är att djur och växter ska få vara ostörda. 
Det innebär att om det behövs kan Länsstyrelsen gå längre med skyddsåtgärder. Som 
ett första steg införs strikta skyddszoner med stöd i lagstiftningen. Det är 
Länsstyrelsens förhoppning att genom information och tydliga anvisningar kommer 
allmänheten att följa de nya bestämmelserna. För de ”skötsamma” blir det tydligare 
vad som gäller och för de som eventuellt väljer att bryta mot bestämmelserna blir 
det även tydligare att de faktiskt gör så. Förhoppningsvis borde grupptrycket bli 
högre att följa de nya föreskrifterna. Som nämnts tidigare i handlingarna kommer 
Länsstyrelsen att utvärdera utvecklingen och justeringar kan komma om och när 
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behov föreligger. Länsstyrelsen ser över möjligheterna för ökade skötsel- och 
tillsynsinsatser.

För vetenskapliga studier av sälars naturliga beteenden i en ostörd miljö, när 
Måkläppen är stängd, krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Som framgår av resultaten 
från de danska undersökningarna som refereras till ovan är skyddsavstånden som nu 
införs i underkant och det kan därför inte uteslutas att sälarna kommer att uppvisa 
ett beteende som är påverkat av störning från människor även om besökare 
respekterar föreskrifterna.

Sveriges fiskares producentorganisation:
Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma 
inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och 
förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från 
Strömstad till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar 
är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité. Vi tackar 
för möjligheten att få lämna våra synpunkter på rubricerat förslag (särskilt så då det 
inte föreligger någon samrådsskyldighet) och vi vill framföra det följande, som 
uteslutande fokuserar på fiske:
Vad gäller Falsterbo-Foteviken, där det föreslås ytterligare reglering av fisket för att 
minska risken för bifångst av fågel, är det vår övertygelse att de fiskare som är 
verksamma i området är intresserade av att i samråd med er finna fungerande 
lösningar. Detsamma gäller med avseende på Falsterbohalvön för att i samråd finna 
lösningar på fiskets direkta påverkan både på målarter och andra arter. 
På s. 7 i det översända materialet står att undantaget för licensierade yrkesfiskare att 
bedriva fiske från båt vad gäller rätten att beträda området tas bort och yrkesfiskare 
jämställs med allmänheten. Vi förstår vad som menas när fisket i området beskrivs 
som en störning, men finner ordvalet opassande – yrkesfiske är 
livsmedelsproduktion och behöver plats för att kunna bedriva fiske, jfr. den av 
riksdagen beslutade Livsmedelsstrategin. Motiveringen för åtgärden, att blotta 
närvaron av fiskebåtar, innebär en störning av djurlivet kan ifrågasättas. 
SFPO konstaterar att vi och Länsstyrelsen Skåne har helt olika synsätt på den stora 
förekomsten av säl.

Länsstyrelsens bemötande:
Naturreservaten Måkläppen och Falsterbohalvöns havsområde överlappar. Syftena 
med båda naturreservaten är bl a att djur och växter fritt ska få kolonisera området 
och därefter få utvecklas ostört där. Störningarna på djurlivet ska minimeras. Hela 
området ingår även i EU:s nätverk av ekologiskt värdefulla områden – Natura 2000 
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och är utpekat både med stöd av fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Både 
knubb- och gråsäl är utpekade bevarandevärden. Sålunda finns det starkt stöd för att 
skärpa skyddet för djurlivet. Eftersom jakt på säl förekommer i angränsande 
havsområde är det särskilt viktigt att de får vara ostörda på sina viloplatser dvs att 
det finns ett sådant skyddsavstånd till mänskliga aktiviteter att dessa inte påverkar 
sälars beteende.

Jan-Åke Hillarp, naturvårdsvakt:
Undertecknad fick 1984 Länsstyrelsens behörighetskort för att tillse att reservats-
föreskrifterna för naturreservaten i Vellinge kommun efterlevdes. En oavlönad 
bisyssla till föreningsarbetet i Falsterbonäsets Naturvårdsförening. Sedan 1980 har 
jag gjort arbeten för Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm (NRM) där jag först 
tog hand om och provtog döda marina däggdjur – sälar och tumlare. Detta gör jag 
fortfarande. Efter säldöden 1988 var jag under 4 – 6 veckor några år anställd av 
NRM för att följa upp knubbsälskutningen på Måkläppen och sedan ombedd att följa 
sälarna på Måkläppen under året. Detta var och är fortfarande ett ideellt arbete för 
Måkläppsföreningen. Under 1990-talet efterträdde jag Mikael Kristersson, som 
Måkläppsföreningens tillsynsman på Måkläppen och detta gäller även idag. Idag är 
jag sedan flera år Länsstyrelsens naturvårdsvakt på Måkläppen och 
Flommenreservatet. Även det en ideell uppgift. I Falsterbonäsets 
Naturvårdsförening och Måkläppsföreningen har jag arbetat med naturvård under 
många år på olika poster i styrelserna. Idag är jag vice ordförande i 
Måkläppsföreningen. Ideellt har jag även arbetat med viltrehabilitering inom KFV 
Skåne sydväst och KFV:s Riksförbund och rehabiliterat minst 50 knubbsälskutar, 
några gråsälskutar och en vikarekut. Jag har också varit styrelseledamot i 
Naturskyddsföreningen regionalt och inom djurskydd lokalt och på riksnivå. Med 
detta vill jag ha sagt att jag i högsta grad arbetat för vilda djur, deras hjälp och skydd 
och har speciellt sysslat med sälar som jag har stor erfarenhet av. Kunskaper som jag 
under många år förmedlat genom föredrag, exkursioner, artiklar och skrivelser. 

Måkläppsföreningen, som jag främst representerar idag, har sedan 1899 arbetat för 
skydd av Måkläppens fauna. Det förvånar mig högeligen att Länsstyrelsen vid sitt 
arbete med nya bestämmelser inte i första hand tagit kontakt med föreningen utan 
först när ansvarig tjänsteman anser sig ha fattat ett beslut och är ovillig att rucka på 
detta. Det borde varit naturligt att först lyssna på föreningen och sedan fatta ett 
beslut. Nu har föreningen liksom andra fått kort tid på sig att yttra sig över 
Länsstyrelsens förslag. Jag anser dock att jag som Länsstyrelsens förordnade 
naturvårdsvakt i den egenskapen bör ha rätt att yttra mig över förslaget som i hög 
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grad kommer att påverka mitt ideella uppdrag som Länsstyrelsens förlängda arm i 
reservatet.

När man arbetar med att se till att bestämmelser efterföljs är det viktigt att man kan 
motivera behovet av dem. En god förklaring ökar viljan till efterlevnad.
De flesta förslagen till ändrade reservatsföreskrifter för Måkläppen är lätta att 
förklara och få förståelse för. Det går även att göra för beträdnadsförbud på ett 
område, vilket lätt motiveras med att sälarna behöver något område där de kan vila 
om besökare blir för närgångna. Att däremot inse behovet av två områden med 
beträdnadsförbud, när sälarna inte märkbart störts av tidigare års besökare, utan 
snarare blivit allt oskyggare, är svårt. I mitt arbete med sälarna på Måkläppen har jag 
eftersträvat att i görligaste mån inte störa dem. Detta har tillsammans med hänsyn 
från besökare resulterat i att flyktavståndet minskat både för grå- och knubbsäl från 
250 m och 400 m respektive till mindre än 50 m idag. Att inte låta den processen 
fortgå och därmed hindra allmänheten att få uppleva sälar på nåra håll går inte ihop 
med Länsstyrelsens uppdrag att öka intresset för vår natur. Att uppleva stora vilda 
djur på nära håll är att skapa ultimata naturupplevelser, som leder till en positiv syn 
på naturen och en vilja att bevara den. I Sverige är Måkläppen ett av mycket få 
ställen, där sådant kan upplevas.

Jag befinner mig ofta ute på Måkläppen och har under vintrarna tydligt sett 
allmänhetens vilja att följa bestämmelserna och de skyltar med uppmaningen om att 
inte gå närmre sälarna än 50 m. De som har varit på väg att bryta mot 50 m:s 
uppmaningen har, vid de tillfällen jag observerat, blivit tillsagda av övriga att hålla 
avstånden och därvid gjort så.

För att risken finns att sälarna störs hindra allmänheten från att på nära håll uppleva 
dem verkar märkligt, när samhället samtidigt aktivt verkar för utökad jakt, vilket har 
lett till att vi idag har skyddsjakt på knubbsäl. Gråsälsjakten har drivits längre mot 
allmän jakt. Den arten är nu utsatt för licensjakt. Bästa sättet att skydda sälarna är att 
förbjuda jakt på dem i det marina reservatet.

Att lägga besöksförbud på ett område kan motiveras med att om djuren störs kan de 
gå upp och vila i det skyddade området, vilket ger en valmöjlighet för djuren. Att 
Måkläpps-föreningen ansåg det södra området vara mest lämpligt var beroende på 
att detta var lättast att avgränsa och samtidigt inte hindrade besökarna att gå runt 
området och att det dessutom var lättast att bevaka. Att avgränsa ett område med 
ständiga översvämningar, kraftiga vindar och ibland isförhållanden är mycket svårt, 
inte minst i havet. Det är annars egalt vilket av de två områdena som bör beläggas 
med beträdnadsförbud.
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Den frågan som naturligtvis är svårast att besvara är hur Länsstyrelsen i brist på 
allmänhetens motivation för skyddet ska kunna få efterlevnad av detta. Speciellt som 
det bara finns en i kommunen inte heltidsarbetande, ideell och ålderstigen 
naturvårdsvakt. Ska ordningsvakter snabbutbildas och dagligen bevaka området? 
Nästa kurs för naturvårdsvakter vid Umeå universitet är redan fulltecknad. Polisen 
är underbemannad och har sällan möjlighet att ingripa ens när befintliga 
naturvårdsvakter behöver back-up. Att vandra ut på Måkläppen för ingripande tar 
minst två timmar om inte fyrhjuling finns till förfogande. Polisutryckningar får 
därför nog anses ogörliga med tanke på vålds-,   tjuvnadsbrott och trafikolyckor, 
som måste prioriteras. Kan inte förbud motiveras krävs större insatser för 
ingripande annars lär sig människor att bestämmelser inte behöver följas.

Att vara ideell naturvårdsvakt kräver en hög grad av motivation. Denna får man 
genom att i naturen få allmänheten att efterleva bestämmelser som ger naturen 
ökade chanser att bestå trots att befolkningen, deras antal husdjur och tyvärr även 
lagolydnad växer i samhället. 

Tror man inte själv på bestämmelserna är det svårt att främja efterlevnaden av dessa.

Länsstyrelsens bemötande:
Länsstyrelsen vill inleda med att tacka för din värdefulla, engagerade och kunniga 
insats som naturvårdsvakt under lång tid! Området som du bevakar och särskilt 
Måkläppen är otillgängligt och hårt exponerat för väder och vind. Det kräver ett 
genuint intresse och motivation som du utan tvekan besitter. Länsstyrelsen arbetar 
med att se över möjligheterna att utöka antalet naturvårdsvakter i kommunen. Att 
behovet finns är det ingen tvekan om. Naturreservaten är många och stora i 
kommunen och besökstrycket är högt i flera av dem.

Länsstyrelsen har redovisat bakgrunden till de nya bestämmelserna under rubriken 
”Skäl för beslut” i beslutshandlingen men även i bemötandet av Vellinge kommuns 
och Måkläppsföreningen synpunkter ovan. Vi ber därför att få hänvisa dit men vill 
utöver det framföra följande; Skåne och inte minst sydvästra hörnan är tätbefolkad. 
Mycket stora arealer har tagits i anspråk av människan och naturen är trängd. 
Falsterbohalvön och omgivande havsområde har mycket höga naturvärden för många 
olika artgrupper. Under senare år har exploateringstrycket i havsmiljön ökat 
kraftigt. För att säkerställa förutsättningarna för att bevara biologisk mångfald är det 
nödvändigt att tillse att kärnområden för olika bevarandevärden har tillräckligt 
skydd. Detta innebär inte minst att områden som fyller ekologiskt viktiga 
nyckelfunktioner så som för reproduktion och övervintring ska vara funktionella. I 
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sådana områden har skyddet av naturvärdena högsta prioritet och Måkläppen är ett 
sådant område, därav syftet med skyddet. Det är viktigt att djur har livsmiljöer som 
fungerar för dem där de kan vara utan att uppvisa tecken på störning eller får 
förhöjda stressnivåer i kroppen pga mänskliga aktiviteter. De skyddsavstånd som 
Länsstyrelsen inför har som mål att minska beteendepåverkan på sälar, inte bara så 
att färre flyr ner i vattnet utan så att naturreservatets kvalitet som viloplats höjs. 
Förutom att det är avgörande för vilda djur att de får förbli vilda med sitt naturliga 
beteende är det pedagogiskt viktigt att människor förstår att vi måste respektera 
djurs behov, särskilt i de miljöer som är avsatta specifikt för deras skydd och det är 
på de villkoren som vi kan vistas i naturreservat. Förhoppningsvis gynnar de naturen 
även på andra platser.

Falsterbonäsets Naturvårdsförening:
Falsterbonäsets Naturvårdsförening har tagit del av av Måkläppsföreningens yttrande 
på remissen och meddelar härmed att vi till fullo ställer oss bakom den.

Länsstyrelsens bemötande:
Se under Länsstyrelsens bemötande av Måkläppsföreningens synpunkter.

Skånes ornitologiska förening:
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) hade helst sett att Måkläppen fick 
beträdnadsförbud året om, undantaget guidade grupper utanför fåglars häckningstid 
samt känsliga perioder för sälarna.
Om detta inte är möjligt att verkställa har SkOF svårt för att kommentera gränser 
för var besökare får uppehålla sig. Vår förhoppning är att särskilt viktiga områden 
för rastande och övervintrande fåglar identifieras och beläggs med beträdnadsförbud.

Länsstyrelsens bemötande:
Länsstyrelsen är medveten om de mycket höga värdena för fågellivet som både 
Måkläppen och Falsterbonäset har, inte bara regionalt utan även nationellt och 
internationellt. Naturreservatet Måkläppen har ett starkt och långtgående syfte som 
bl a säger att djur och växter skall få kolonisera området och därefter få utvecklas 
ostört. Länsstyrelsen har noterat att det ökade och mer omfattande mänskliga 
aktiviteterna även medfört ett minskat livsutrymme för fågellivet. Det är dock 
Länsstyrelsens bedömning att områdena med permanent beträdnadsförbud kan 
komma att innebära att inte bara dessa områden blir tillgängliga för fåglar utan även 
att besökstrycket på delar av Måkläppens östra sida blir lägre. Inför en eventuell 
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kommande revidering av införda beträdnadsförbud kommer Länsstyrelsen att 
närmare undersöka fågellivets behov. 
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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 5 november 2021. 
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). 
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