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Remiss angående förslag till beslut om tillägg av 

ny ordningsföreskrift för naturreservatet 

Foteviksområdet i Vellinge och Malmö kommun 

 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om tillägg av ny ordningsföreskrift (C-
föreskrift) för naturreservatet Foteviksområdet i Vellinge och Malmö 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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Bilagor 
A. Förslag till beslut om ny ordningsföreskrift för naturreservatet Foteviksområdet i 
Malmö och Vellinge kommun 
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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Bilaga A. Beslut kompletterande föreskrift Foteviken.docx 

Förslag till beslut om ny ordningsföreskrift för 

naturreservatet Foteviksområdet i Malmö och 

Vellinge kommun 

Länsstyrelsens förslag beslut 

Med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken (1198:808) och 22 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. beslutar Länsstyrelsen att komplettera 
befintliga ordningsföreskrifter för naturreservatet Foteviksområdet i Malmö och 
Vellinge kommun (inrättat genom beslut med dnr 511-50799-2006, 1233 den 19 maj 
2011) med en ny ordningsföreskrift i enlighet med vad som anges nedan. 
 
Den nya föreskriften finns under rubriken ”Ny ordningsföreskrift med stöd av 7 kap 
30 § miljöbalken”. 
 
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 
 

Ny ordningsföreskrift med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken  

 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:  

 
• rida inom område som markerats på karta, bilaga 1B. 
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Ärendets handläggning 

Länsstyrelsen har kontaktats av fågelskådare och närboende i området kring Vellinge 
ängar som uppmärksammat att ridning sker i ett område både på land och i havet, som 
är av stor betydelse för fågellivet under hela året 
 
Markägaren har satt upp skyltar om att ridnings kring Vellinge ängar under våren 
endast får ske längs den östra gränsen,  men alla ryttare har inte respekterat detta. 
 
Länsstyrelsen arbetar med att se över ordningsföreskrifterna i naturreservaten i 
Vellinge kommun för att göra de mer tidsenliga, förstärka skyddet och synkronisera 
med lokala ordningsföreskrifter. För Foteviksområdet bedöms att den enda justering 
som behövs göras är att införa denna kompletterande föreskrift. 
 
Den nya föreskriften gäller inom del av naturreservatet. 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 fattades för naturreservat Foteviksområdet den 19 maj 2011 (dnr 511- 50799-
2006). Syftet med naturreservatet är att: 

• långsiktigt bevara natur-, kultur- och geomorfologiska värden både i 

områdets marina miljöer samt i de sista resterna av utmark i ett 
odlingslandskap med mycket lång hävdkontinuitet. 

• bevara stora sammanhängande, öppna och väl hävdade strandmarker med 
vattensamlingar, men även att skapa och restaurera sådana strandmarker 
på marker där bl a igenväxning och ohävd förekommer. Detta främst av 
ornitologiska och botaniska skäl men även för att gynna groddjur samt av 
landskapsbildsmässiga skäl. 

• trygga områdets förutsättningar som uppväxtmiljö, skydd och som 
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livsmiljö för fisk. 

• bibehålla fågelarter i livskraftiga populationer och särskilda åtgärder vidtas för 
fågelarter som av regeringen har rapporterats förekomma i enlighet 
med bilaga 1 i Rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar 
(fågeldirektivet). Vadarfåglar och andra kustfåglar som är beroende av 
området som häckningsmiljö samt för rastning och övervintring ska 
särskilt prioriteras i fråga om åtgärder, skötsel och uppföljning. 

• anpassa områdets tillgänglighet för rekreation och rörligt friluftsliv så att 
skador på natur- och kulturvärden inte uppstår. 

• långsiktigt bevara och utveckla biotoper som utgör en livsmiljö för nationellt 
rödlistade växt- och djurarter, framförallt sydlig kärrsnäppa, grönfläckig 
padda, vitt stråfly, luddkrissla och strandpadda. 
 

 
Ett beslut om ändrad ordningsföreskrift togs den 5 maj 2018 (dnr 511-18932-2017). I 
detta beslut möjliggjordes en passage i ett område som omfattas av beträdnadsförbud. 
 

Naturreservatet är tätortsnära, men det är ca 2 km till närmsta tätort i området där 

förbud mot ridning är aktuellt. 

 
Naturreservatet ligger inom i sin helhet inom Natura 2000-området Falsterbo-
Foteviken (SE0430002) som har utpekats med stöd av fågeldirektivet. Norra delen av 
naturreservatet ingår i Natura 2000-området Tygelsjö-Gessie (SE0430149) som är 
utpekat genom art och habitatdirektivet. Mellersta delen ingår i Natura 2000-området 
Falsterbohalvön (SE0430095) som är utpekat enligt art- och habitatdirektivet. Södra 
delen av naturreservatet, omfattas av Natura 2000-området Vellinge ängar 
(SE0430150) som är utpekat genom art och habitatdirektivet. Aktuellt område är 
även utpekat som Ramsarområden med stöd av våtmarkskonventionen. Falsterbo-
Foteviken är utpekat som Ramsar område bland annat eftersom det är ett av norra 
Europas viktigaste områden för flyttfåglar under hösten. Delar av naturreservatet 
ingår även i Helcoms1 nätverk av skyddade marina områden (MPA:s Marine Protected 
Areas) Falsterbo peninsula with Måkläppen (id 111). 

 

Foteviksområdet är tillsammans med Falsterbonäset den viktigaste fågellokalen i den 

svenska delen av Öresund. 
 
Området där ridningsförbudet är aktuellt ligger inom Natura 2000-området Vellinge 
ängar. Enligt Natura 2000 områdets bevarandeplans beskrivning av området är dessa 
strandmarker och grunda havsområde av stort värde både för häckande och rastande 
och övervintrande fåglar. Området är speciellt viktigt för vadarfåglar och många 

 
1 Helsingsforskommissionen (Helcom) är det styrande organet i ”Konventionen om skydd av Östersjöområdets 
marina miljö” 
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rödlistade arter återfinns inom området. Fåglarna hittar lämpliga häckningsmiljöer på 
de betade strandängarna och föda i det långgrunda, ofta blottlagda, bottenområdena 
där de ostört kan söka föda och rasta. Ökat friluftsliv är utpekat som ett hot mot 
arterna i området. Även i bevarandeplanen för Natura 2000 området Falsterbo 
Foteviken (fastställd 2018) så pekas friluftsliv ut som en faktor som kan verka mycket 
störande på fågellivet. Människor som stör på olämpliga platser och tider på året kan, 
liksom lösspringande hundar och katter, ge irreversibla skador på fågellivet. Till 
exempel kan tärnor permanent överge sina fleråriga häckningsplatser redan vid en 
enstaka störning.  

 

Länsstyrelsens bedömning 

Föreskrifterna i naturreservatet ska aldrig inskränka mer än vad som krävs för att 
uppnå syftet med naturreservatet.  
 
Syftet med att införa den kompletterande föreskriften är att skydda fågellivet. Ryttare 
som vill transportera sig eller önskar rida i området får  en begränsad yta att rida på i 
den östra delen av naturreservatet, där det inte finns något förbud.  
 
Länsstyrelsen gör bedömningen att den nya ordningsföreskriften endast innebär en 
mindre förändring av möjligheten att nyttja området jämfört med vad som gällt 
tidigare och vad som annars gäller enligt allemansrätten. Det är sedan tidigare 
förbjudet att framföra fordon annat än på för ändamålet upplåten väg eller 
parkeringsplats i naturreservatets landområde. Det är alltså redan förbjudet att köra 
med häst eller cykla utanför upplåtna vägar i naturreservatet. Ridning har inte tidigare 
reglerats, men  Länsstyrelsen anser att förbudet är motiverat utifrån det rika fågellivet 
på platsen som behöver skyddas. Många rödlistade2 arter använder området för 
häckning, rastning och födosök, som t.ex.: brushane (VU), kricka (VU), stjärtand 
(VU), storspov (EN), strandskata (NT), sydlig kärrsnäppa (CR) och årta (EN). 
Ridning, på Vellingeängar samt i närliggande i vattenområde stör häckande, 
övervintrande och rastande fåglar.  En ca 40 meter bred passage lämnas i östra delen 
av naturreservatet där det finns möjlighet att rida.  
 
 
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan. 
 
 
 

 
2 Rödlistan är en bedömning av enskilda arters risk att dö ut i Sverige och tas fram av SLU Artdatabanken. 
Rödlistan uppdaterades 2020 och indelas i kategorier LC= livskraftig, DD=kunskapsbrist , NT =nära hotad, 
VU= sårbar, EN starkt hotad, CR=akut hotad, och RE=nationellt utdöd 



 

   
FÖRSLAG TILL BESLUT      BILAGA A 5(5) 

2022-06-02 Dnr 511-42358-2021 
 1233-220 

    

 

 

 

Bilagor 
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Bilaga 2A. Sammanställning av befintliga ordningsföreskrifter 
Bilaga 2B. Karta med föreskriftsområden till sammanställning av befintliga 
ordningsföreskrifter 
Bilaga 3 Kartor med platser för valborgsmässobål båtplatser markerade 
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Bilaga 1A, Tillkommande ordningsföreskrift i natur-
reservatet Foteviksområdet i Malmö och Vellinge kommun

\

\

\
\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\
\

\

\

\

\

\

\

\

\

\
\

\

\

\

\

\

\

\

\
\

\

\
\

\

\

\

\

\

\

\

\
\

\

\

\
\ \

\

\

Legend
\

\ Naturreservatets gräns

Förbud mot ridning

0 1 20,5 Kilometers



±
Illustrationskarta till beslut om ny
ordningsföreskrift
Tillhör Länsstyrelsens beslut
dnr 511-42358-2021

© Länsstyrelsen Skåne
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Bilaga 1B, Ny ordningsföreskrift i natur-
reservatet Foteviksområdet i Malmö och Vellinge kommun
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Ordningsföreskrifter för Fotevikens naturreservat 
enligt beslut 2011-05-19 dnr 511-50799-2006 
samt kompletterande beslut från 2018-06-05 dnr 
511-18932-2017.

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten
att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 

1. under perioden 1 mars – 30 november beträda eller vistas på holmen Dynan
eller Eskilstorps holmar, samt under perioden 1 april – 15 juli beträda eller
vistas inom de delar av reservatets land- och vattenområden som markerats
med ”beträdnadsförbud” på karta; bilaga 2

2. under hela året inom hela reservatet utöva aktiviteter som kan störa djurlivet
såsom vattenskidåkning, köra vattenskoter, kitesurfing, windsurfing,
modellplansflygning, att flyga med drake, eller liknande,

3. framföra vattenburet motorfordon i hastighet över 5 knop,
4. starta eller landa med luftfarkost,
5. spela golf eller liknande,
6. avsiktligt störa djurlivet eller betande djur,
7. medföra ej kopplad hund,
8. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön,
9. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
10. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande

föremål,
11. framföra eller parkera fordon annat än på för ändamålet upplåten väg eller

parkeringsplats i reservatets landområde,
12. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
13. förtöja eller lägga upp båt annat än på plats markerad på karta; bilaga 3, efter

markägarens tillstånd,
14. anbringa tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning med

undantag för sjömärken, gränsmarkeringar, reservatsskyltar och andra
anvisnings- eller förbudsskyltar,

15. göra upp eld, med undantag för Valborgsmässoeld på för ändamålet
etablerad plats vid Gessie villastads båthus (se karta; bilaga 3).
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Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att; 
16. fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt skada

djurlivet, samt utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan
störa naturmiljön.

Undantag från föreskrifter 

Föreskrifterna under A och C utgör ej hinder för; 
• åtgärder i samband med förvaltarens skötsel av området,
• driftunderhåll av vägar, underhåll av lagakraftvunna dikesföretag, drift och

underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar och
anläggningar tillhörande kommunen, el-, energi- och teledistributör. Inför
utförande av arbete ska samråd ske med Länsstyrelsen. Vid akut
underhållsåtgärd kan samråd ske sedan arbetet inletts.

• Övertäckning av gasledning i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter.
Inför utförande av arbete ska samråd ske med Länsstyrelsen.



Bilaga 2B. Befintliga föreskriftsområden i
Naturreservatet Foteviksområdet

±
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 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 
Foteviksområdet i Malmö och Vellinge kommun  

Bakgrund 
Länsstyrelsen beslutar om en ny ordningsföreskrift (C-föreskrift) i naturreservatet 
Foteviksområdet i Malmö och Vellinge kommun. Enligt 4 § i ovan angivna 
förordning skall Länsstyrelsen göra en konsekvensutredning av den föreslagna 
ordningsföreskriften. Länsstyrelsen har gjort en sådan utredning av 
ordningsföreskriften, vilka har karaktären av normföreskrift, d v s den 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.  
 
I strandängar som betas i ett område i naturreservatet vid Vellinge ängar i Vellinge 
kommun läggs det till en föreskrift där det är förbjudet att rida. 
 
Föreskriften tillkommer för att skydda fågellivet i detta område. Vellinge ängar är en 
viktig häckningslokal och rastplats för många fågelarter och ridning på strandängarna 
eller i vattenområdet skrämmer effektivt iväg fåglarna.  
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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. Det lämnas en 
ca 40 meter bred korridor i östra delen av reservatet som kan nyttjas för ridning och 
det finns andra närliggande områden man får rida i. 
 
Normalt sett får man rida i mark och på enskilda vägar, så länge marken inte skadas, 
men om man är i större grupp är det lämpligt att fråga markägaren. I Vellinge ängar 
har det vid tillfälle varit grupper med ryttare som inte frågat markägaren om lov. 
Markägaren kan ha möjlighet att kräva skadestånd om mark skadas av regelbunden 
ridning. 
 
Förbudet mot ridning inom området vid Vellinge ängar blir en viss inskränkning i 
friluftslivet, men Länsstyrelsen bedömer att nyttan av att kunna skydda fågellivet 
från denna störning väger tyngre. 
 

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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Sändlista 
Myndigheter 
Malmö Stad 

Vellinge kommun 

Försvarsmakten 

Jordbruksverket  

Kustbevakningen  

Riksantikvarieämbetet 
SGU 
Skogsstyrelsen  

För kännedom 
Specifika för detta naturreservat, 
fastighetsägare och delägare i samfälligheter  

Andmarks samfällighetsförening 

Vellinge strandmarks samfällighetsförening c/o Per 
Larsson 

Agnes Jönssons Dödsbo c/o Marianne Olsson och 
Marianne Olsson  

Ander Idoff 

Anders Lennart Assarsson 

Andmarks samfällighetsförening c/o Ingrid Anderson 

Angelika Winter Malmqvist 

Anita Inger Louise Carlsson 

Anna och Niklas Lövkvist 

Anna-Karin Landgren 

Annika Birgitta och Per Egon Lennart Svensson  

Ann-Margret Borg 

Axel Roos 

Barbro Elisabeth och Sam Gustav George Smedberg 

Bengt Anders Egon Andersson 

Birgitta Kristina och Anders Wrethov 

Birgitta Wahrby 

Bostadsrättsföreningen Friheten 

Bostadsrättsföreningen Lilla Torg 

Bostadsrättsföreningen Ängalyckan 1 c/o Lots Ekonomi 
AB 

Claes-Göran Öberg 
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Dalagården, Ängavången 190 

Dan Tedestål 

Dan Wickman 

Elda Sincic 

Elisabeth Linnéa Gautier 

Elisabeth Novén Bäckström och Lars Bäckström 

Elisabeth och Jan Skagne 

Elsie Irene Margareta Löfquist 

Emma Kempe och Fredrik Andersson 

Erik Lennartsson 

Erik Ralvert 

Erika och Johan Magnus Jeppson 

Eva-Lena och SvenWestin 

Fanny Caroline och Kristoffer Hedetoft 

G:a Mejeriet AB 

Gert Arne Roland Grape 

Greta Nilsson 

Gulli Linnea Bergendorff 

Gunhild Mobergs dödsbo c/o Madeleine Petersson  

Göran Grimberg c/o Holmén och Anette Holmén 

Hugo Ivar Johansson 

Håkan Roos 

Ingela och anders Lood 

Ing-Marie Stuhre Landgren & Per Olof Landgren 

Ingrid Wingård 

Jan Leavau,  

Johan Nilsson 

Karin Larsson 

Karin Susanne och Peter Leif Petersen 

Kerstin Anna Cecilia Björkman 

Kerstin och Bengt Löfgren 

Kristin Jönsson 

Kristina Andersson 

Lars Åke Hansson 

Lena Höjert Nilsson och Paul Nilsson 

Lillemor Eklund 

Linda och Anders Glambeck 

LM Interiör AB 

Lunds stifts prästlönetillgångar   
Lynn Stråhed  

Malin Areskog 

Maria och Fredrik Johansson 

Maria Soumah Olsson och BjörnAnders Benny Olsson 
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Marie Loise Bärthel 

Marie Nilsson  

Marie och Christian Albertsson 

Mathias Nilsson 

Mats  Nilsson 

Mats Olsson 

Mattias Winberg 

Nanna Margaretha Andersson 

Partnerskap Vellinge AB 
Peder Clase  

Peder Clase och Lisa Herslow Clase 

Per Anders Johan Svensson 

Per Hans Gunnar Jeppsson 

Per Larsson 

Per Lennartsson 

Pernilla och Patrik Qvarfordh 

Petra Madeléne Lenander Auoja och Magnus Auoja 

RI fastigheter TÖ AB 

Sven Linderoth 

Sven Åke Larsson 
Sune Hansson  

Tandläkarna Klemendz AB 

Theresa och Cezary Mozaleweski 

Torbjörn Larsson 

Trophu Tidon Ab 

Vellinge kommun 

Vellinge kommunlokal AB 

Vellinge Månstorps församling 

Vellinge strandmarks samfällighetsförening c/o Per 
Larsson 

Vellingebacken Fastighets AB 

Vellingeblomman AB 

Vellingegården Utvecklings AB 

Vellinge-Månstorps församling 

Övriga 

Entomologiska sällskapet i Lund  

E.ON Sverige AB 

Friluftsfrämjandet  

Klätteracess syd  

Vellinge Hästsportförening  

Vellinge Ridcenter 
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Lillhagens ridklubb 

Höllviken CK  

LRF Skåne 

Lunds botaniska förening  

Falsterbo fågelstation 

Falsterbonäsets Naturvårdsförening  

Naturskyddsföreningen Skåne  

Naturvårdsregistret  
Puggehatten Skånes Mykologiska 
förening  
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, IL, K-JP) Naturskyddsenheten 
(CB, ChP,KN, EO, JH,) 
Naturprövningsenheten 
(HH),Miljöavdelningen (JP)  
Kulturmiljöenheten (EP) 

Planenheten  

Landsbygdsavdelningen  
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