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Remiss angående förslag till beslut om nya 

ordningsföreskrift för naturreservatet Flommen i 

Vellinge kommun 

 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter (C-
föreskrifter) för naturreservatet Flommen i Vellinge kommun. 
 
Alla remisshandlingar finns på länsstyrelsens hemsida under rubriken Förslag på nya 
områden och nya beslut på följande adress: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat 
Innan beslut om nya ordningsföreskrifter ger Länsstyrelsen möjlighet för 
myndigheter allmänhet, ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom 
viss tid yttra sig över förslaget. 
Länsstyrelsen har beslutat att detta föreläggande ska delges genom kungörelse. 
Kungörelsen kommer att införas i Post- och Inrikes Tidningar samt Sydsvenskan den 
10 juni 2022. 
Eventuella invändningar eller synpunkter på Länsstyrelsens förslag ska senast den 5 
augusti 2022 inkommit till Länsstyrelsen. Efter detta datum fortsätter 
handläggningen av ärendet även om ni inte lämnat något yttrande. 
 
Använd Länsstyrelsens  e-tjänst för yttrande i ärendet. Klicka här för att 
komma till e-tjänsten. Yttranden kan även skickas till skane@lansstyrelsen.se 
eller till Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö. Vänligen uppge 
remissens diarienummer. 

 

 

 
 
Jenny Hall 
 
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift 
 

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-komplettering_yttrande_arende-cfd&service_name=komplettering_yttrande_arende&skip.login=yes
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A. Förslag till beslut om ny ordningsföreskrift för naturreservatet Flommen i 
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B. Konsekvensutredning 
C. Sändlista 
 
 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 

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

 Enligt sändlista 
Kontaktperson  
Miljöavdelningen  
Jenny Hall  
010-2241257 
jenny.hall@lansstyrelsen.se 

Förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter för 
naturreservatet Flommen i Vellinge kommun 

Länsstyrelsens förslag till 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.  ställa upp husvagn, husbil eller liknade under tiden 00:00-05:00, 
5. plocka eller gräva upp växter, 
6. medvetet störa betesdjur, lekande groddjur eller fågellivet, 
7. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel under tidsperioden 1 mars-31 oktober, 
8. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats, 
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9. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande, 
10. använda vattenfarkoster i vattensamlingarna inom de områden som markerats på 

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

 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

12. 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, 

13. 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. 
 
Föreskriften C2 gäller ej kommunal eller statlig tjänsteman i tjänsteärende eller 
styrelseledamot eller befattningshavare i Föreningen till skyddande av Måkläppens 
fauna och flora1 
 

 
 
1 Föreningen hette tidigare Föreningen till skyddande av Måkläppens fågelfauna, Föreningen kallas vanligen 
Måkläppsföreningen. 
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Föreskriften C6 avser inte jägare vid jakt, föreskriften C6 avser heller inte 
fågelstationens verksamhet, där fåglarna infångas och ringmärks. 
 
Föreskriften C7 gäller inte jakträttsinnehavare i samband med jakt. 
 
Föreskriften C8 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 C8 undantar även jakträttsinnehavare för utförsel av vilt, samt 
kommunen när den har skötselåtagande i reservatet. 
 
C9 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 C11 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. 

 

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. 
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• 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., 

• 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:   
* 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) 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 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, 
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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. 
 

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 
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• 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 
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 kitesufning, i olika områden. 
Vellingekommun har också pekat ut anvisade sufzoner 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. Vadarfågar 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 



FÖRSLAG TILL BESLUT         BILAGA A 
7(11) 

2022-06-02 
Dnr 511-42355-2021 

1233-208 
 

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 Helcoms2 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 Helsingforskommissionen (Helcom) är det styrande organet i ”Konventionen om skydd av Östersjöområdets 
marina miljö”. 
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Tabell 1. Jämförelse mellan befintliga och föreslagna föreskrifter. OBS att det kan finnas undantag 

från föreskrifter utan att det syns i tabellen, se under rubrik undantag i dokument. Normalfallet är 

att föreskrifterna kräver dispens, dvs ett undantag från ett förbud. När det gäller dispenser är 

utgångspunkten att verksamheten eller åtgärden normalt inte ska tillåtas. När det istället handlar om 

Länsstyrelsens tillstånd är detta markerat med *. Ett tillstånd är generellt lättare att få än en 

dispens, men villkor kan ställas liksom krav på kompensation. 

 
 

Befintlig föreskrift Ändrad föreskrift 

plocka eller gräva upp växter plocka eller gräva upp växter 
avsiktligt störa djurlivet, t ex genom närgången 
fotografering 

medvetet störa betesdjur, lekande groddjur eller 
fågellivet  

tälta eller ställa upp husvagn 
tälta eller sätta upp utrustning för övernattning 

 ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 
0:00-05:00 

framföra motordrivet fordon annat än på härför 
upplåtna vägar och parkeringsplatser 

köra motordrivet fordon utanför väg eller 
parkeringsplats 

medföra hund på badstränder mellan kl 06.00 - 20.00 
under tiden 1 maj - 31 augusti samt att i övrigt 
medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars - 31 
oktober med undantag för hund som används som 
apportör vid jaktutövning  

ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel under 
tidsperioden 1 mars-31 oktober 

anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller 
därmed jämförlig anordning 

placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, 
eller liknande 

 under tiden 1 april-15 juli beträda eller vistas inom 
årligen med särskilda skyltar utmärkt område inom det 
i norr belägna revel- och vattenområdet, som angivits 
med skraffering på bifogade karta (bilaga 1). 

Färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 15 
mars- till 15 juli inom de områden som markerats A 
på karta, bilaga 1  
Färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 1 
februari- till 31 oktober inom de områden som 
markerats B på karta, bilaga 1  

Föreskrifter som försvinner 

skada fast naturföremål eller ytbildning 

rida annat än inom härför upplåtna områden (bilaga 1), rida å sandklitter samt att under tiden 1 maj - 30 
september rida å badstränder eller särskilt anordnade gångbanor till dessa mellan kl 06.00 - 20.00 

Helt nya föreskrifter 

använda vattenfarkoster i vattensamlingarna inom de områden som markerats på karta, bilaga 1 

starta eller landa med bemannade eller obemannade luftfartyg, eller flyga drake 

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

* lägga upp båt eller annan farkost annat än tillfälligt då man vistas på stranden 
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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 C4 förbjuds även uppsättning av 
utrustning för övernattning. Befintligt förbud mot att ställa upp husvagn 
moderniseras så att förbudet även gäller husbilar och liknande samtidigt som 
förbudet mildras genom att husbilar och husvagnar får stå på parkeringsplatser under 
dagtid.  
 
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 naturreservet införs på 
förekommen anledning, då kitesufare 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 
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farkoster som man själv tar med sig över dagen till stranden när man själv är på plats 
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. 

Bilagor 
1. Karta med naturreservatets avgränsning och andra bestämmelser 

 
 
 
 

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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© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 1, Karta med bestämmelser
Naturreservatet Flommen, Vellinge kommun
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Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 

 

102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: 

 

 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 
 

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

 Enligt sändlista 
Kontaktperson  
Miljöavdelningen  
Jenny Hall  
010-224 10 00 (vxl) 
Jenny.hall@lansstyrelsen.se 

Konsekvensutredning enligt 4 § Förordning 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning, av beslut för naturreservatet 
Flommen i Vellinge kommun  

Bakgrund 
Länsstyrelsen beslutar om ändrade ordningsföreskrifter (C-föreskrifter) i 
naturreservatet Flommen i Vellinge kommun. Enligt 4 § i ovan angivna förordning 
skall Länsstyrelsen göra en konsekvensutredning av de föreslagna 
ordningsföreskrifterna. Länsstyrelsen har gjort en sådan utredning av 
ordningsföreskrifterna, vilka har karaktären av normföreskrifter, d v s de riktar sig 
till allmänheten. 
 

Konsekvensutredning 

Syftet med föreskrifterna 

Ordningsföreskrifterna innebär vissa vistelsebestämmelser för allmänheten i 
området. Syftet är att trygga ändamålet med naturreservatet så att skador på naturen 
inte uppstår eller så att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. Detta 
uppnås genom att anpassa områdets tillgänglighet för de naturvärden som finns där.  
 
Stora delar av föreskrifterna omformuleras endast något, men har i princip samma 
innebörd som tidigare. En föreskrift tas bort, då den inte anses nödvändig, och flera 
föreskrifter mildras. En del föreskrifter läggs till och det är dessa 
konsekvensutredningen inriktar sig på 
 
Område för beträdnadsförbud ändras något och nya områden tillkommer.  
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Det tillkommer ett förbud att använda vattenfarkoster vattensamlingarna.  
 
Förbud mot att starta eller landa med bemannande eller obemannade luftfartyg, 
eller flyga drake införs. 
 
Utplacering av anordningar typ snitsel eller orienteringskontroller som sitter uppe 
längre än 10 dagar kräver länsstyrelsens tillstånd.  
 
Det blir förbjudet att varaktigt lägga upp båt eller annan farkost i naturreservatet 
utan länsstyrelsens tillstånd. 

 

Effekter 

Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara begränsad. De föreslagna 
ordningsföreskrifterna innebär inte att möjligheterna att utnyttja området, i enlighet 
med vad som annars gäller enligt allemansrätten, påtagligt försvåras.  
 
I befintligt reservatsbeslut finns det ett större område med beträdnadsförbud i norr 
till skydd för fågellivet 1 april- 15 juli. Nu flyttas detta område något norrut, och 
minskar något i utbredning. 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. Det tidigare 
beträdnadsförbudet har inte respekterats, då det legat nära en badplats, och området 
flyttas längre från badplatsen till ett område med lämpliga häckningsbiotoper. 
 
Ett nytt beträdnadsförbud till skydd för framförallt skärfläckans och tärnornas 
häckningsplats på Landgrens holme införs. Detta område är redan i dagsläget väldigt 
svårt för allmänheten att beträda då området ligger i en betesmark som omgärdas av 
rejäla stängsel med många eltrådar. Beträdnadsförbudet föreslås gälla från 15 mars 
t.o.m.15 juli. 
 
Slutligen återinförs ett område med beträdnadsförbud från 1 februari t.o.m.31 
oktober vid landområdet längst i söder. 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 område motsvarar i princip samma yta som 
under de senaste åren anvisats vara belagd med beträdnadsförbud. Beträdnadsförbud 
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i detta område införs för att skydda såväl fågelliv som sälar från störningar under 
fåglarna häckningsperiod och sälarnas ynglings och pälsbytesperiod. Tidpunkten för 
beträdnadsförbudet blir densamma som på stora delar av Måkläppen nämligen 
fr.o.m. 1 februari t.o.m.31 oktober. Genom beträdnadsförbudets införande kan 
skyltar som informerar om beträdnadsförbudet åter sättas upp på platser där det 
finns möjligheter att skyltningen får stå kvar, och sälarnas och fåglarnas möjligheter 
att fredas i ett känsligt område förbättras. 
 
Det tillkommer ett förbud att använda vattenfarkoster i vattensamlingarna, de s.k. 
flommarna. I Falsterbohalvöns havsområde finns det redan ett förbud mot vind- och 
kitesurfning i delar av havsområdet runt Flommens naturreservat. Vattenfarkoster 
och kitesurfare kan skrämma såväl häckande som rastande och övervintrande fåglar 
som betesdjur. Idag är det inte vanligt förekommande med vattenfarkoster i 
vattensamlingarna. Det har dock hänt att kitesurfare surfat i flommarna, och det 
finns även risk att folk tycker att det är bekvämare att t.ex. köra stand up paddle 
(SUP) i flommarna där det inte är så mycket vågor. Med tanke på de höga 
fågelvärdena i området förbjuds därför vattenfarkoster i vattensamlingarna, vilket 
inte antas medföra större konsekvenser för allmänheten som har stora ytor i de 
marina miljöerna för övrigt att utöva vattensporter. 
 
Flygning med drönare och andra luftfartyg, både obemannade och bemannade blir 
allt vanligare och kan upplevas störande för såväl fågellivet som för besökare som 
söker ostörda naturupplevelser, eller besökare som inte vill riskerade att bli filmade 
ovanifrån på badstranden. Lågt flygande luftfarkoster och drakar över områden med 
häckande fåglar kan störa fåglarna så pass att deras häckning spolieras. Drönare kan 
även störa betesdjur och viland, födosökande eller övervintrande fåglar . Dessutom 
finns det betesdjur som kan bli skrämda inom reservatet och det finns därför stor 
anledning att reglera motordrivna luftfartyg. Länsstyrelsen har dock inte rätt att 
förbjuda all flygning, vilken regleras av luftfartsverket, men kan reglera start och 
landning. 
 
Det är sedan tidigare förbjudet att sätta upp tavla plakat, skylt, affisch eller liknande. 
För att underlätta för skolor och friluftslivet att göra mindre arrangemang införs en 
ny föreskrift där det krävs länsstyrelsens tillstånd till att placera ut snitsel 
orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst 10 dygn. 
Kontaktuppgifter och datum för uppsättning ska anges på utplacerade anordningar. 
Denna föreskrift införs för att man utan tillstånd ska kunna sätta ut tillfälliga 
orienteringskärmar m.m., men även för att de ska kunna tas ner om det inte är 
märkta med kontaktuppgifter, eller om man kan se på datumet att de suttit uppe 
alltför lång tid. 
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Ett förbud att lägga upp båtar eller andra farkoster annat än tillfälligt medan man 
vistas på stranden  utan Länsstyrelsen tillstånd införs. 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 negativt kan 
påverka arter och naturtyper. Länsstyrelsen är dock medveten om att många har 
med sig brädor, gummibåtar, kajaker och liknande till stranden. Sådana farkoster 
som man själv tar med sig över dagen till stranden när man själv är på plats träffas 
inte av förbudet. Man kan alltså få lov att sjösätta kajak eller liknande från stranden, 
eller landstiga från kanotfärd, eller katamaranfärd på havet för paus. Det finns 
kajakuthyrare i området men deras verksamhet bedöms inte påverkas.  
 
 

Kostnader 

De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några tillkommande kostnader av 
betydelse för vare sig allmänheten, markägaren eller kommunen. Kostnaden för 
skyltning, utmärkning och anläggningar för friluftslivet finansieras av Länsstyrelsen 
genom Naturvårdsverkets anslag för skötsel av naturvårdsobjekt. 
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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 
 

Sändlista 

Myndigheter 

Vellinge kommun 

Försvarsmakten 

Kustbevakningen  

Naturvårdsverket  

Riksantikvarieämbetet  

SGU  

Skogsstyrelsen  

Sjöfartsverket 

Statens fastighetsverk 

För kännedom 

Specifika för detta naturreservat 

Markägare som berörs (ej myndigheter och kommuner) 
i reservatet  

Flommens golfklubb 

Falsterbo golfklubb 

Stiftelsen Falsterbo strand, c/o Robert Herslow 

Barbro Johansson 

Evy Selma Ulla Zettersten 
Karl Göran Emanuel Björling 
Carl-Michael Björling 
Caroline Björling 

Övriga 

Entomologiska sällskapet i Lund  

E.ON Sverige AB  

Falsterbo fågelstation 

Friluftsfrämjandet  
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Klätteracess syd  

Vellinge Hästsportförening  

Höllvikens CK 

LRF Skåne  

Lunds botaniska förening  

Falsterbonäsets Naturvårdsförening  

Naturskyddsföreningen Skåne  

Naturvårdsregistret  

Puggehatten Skånes Mykologiska förening  

Måkläppsföreningen 

Kraftringen  

Skanör Falsterbo viltvårdsförening 

Skånes Orienteringsförbund  

Skånes Ornitologiska förening  

Stiftelsen Skånsk MTB utveckling:  

Telia Sonera Skanova AccessAB  

Internt per e-post 

Rättsenheten (CT), Naturvårdsenheten (MA, KJP) 
Naturskyddsenheten (CB, ChP, JH,) 
Naturprövningsenheten (HH),  

Kulturmiljöenheten (EP) 

Planenheten  

Landsbygdsavdelningen  

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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