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Remiss angående förslag till beslut om nya 
ordningsföreskrift för naturreservatet Kämpinge 
strandbad i Vellinge kommun 
 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter (C-
föreskrifter) för naturreservatet Kämpinge strandbad 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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Bilagor 
A. Förslag till beslut om ny ordningsföreskrift för naturreservatet Kämpinge 
strandbad i 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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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 

Förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter för 
naturreservatet Kämpinge strandbad 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 Kämpinge strandbad (beslutsdatum den 7 december 1982 
dnr 11.1211-29-82) 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 beslutet från den 7 december 1982 dnr 11.1211-29-82 i 
Vellinge kommun.  

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. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning, 
2. ställa upp husvagn, husbil eller liknade under tiden 00:00-05:00, 
3. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning, 
4. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats, 
5. parkera utanför anvisade parkeringsplatser, 
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Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd  
6. lägga upp båt eller annan farkost annat än tillfälligt medan man vistas på 

stranden.  

Undantag  
 
Föreskrifterna skall ej utgöra hinder för åtgärder i samband med reservatets skötsel i 
enlighet med av länsstyrelsen fastställd skötselplan. De ska vidare ej utgöra hinder 
för åtgärder i samband med drift och underhåll av befintliga ledningar tillhörande 
kommunens VA-nät, televerket, eldistributör eller försvaret samt försvarets 
anläggningar. Ej heller skall bestämmelserna utgöra hinder för de åtgärder som 
erfordras för kanaldriften och som berör områden som ingår i kanalanläggningen.  
 
Ordningsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för tillsyn i samband med förvaltarens 
skötsel av området.  
 
Föreskrifterna skall ej utgöra hinder för tjänstemän från Länsstyrelsen i samband 
med tillsyns eller förvaltningsuppdrag. 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för bekämpning av främmande invasiva arter. 
 
 
Föreskriften C6 gäller inte den stora parkeringsplatsen i sydväst som enligt 
skötselplanen (beslutad 7 dec 1982) får utnyttjas som båtuppläggningsplats från 1 
oktober t.o.m. 31 maj. 6 
 
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:’ 

• lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 
• 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 
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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., 

• terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng, 

• 15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning, 
• sjötrafikförordningen (1986:300) om t ex hastighetsbegränsningar, 

ankringsförbud, förbud mot vissa farkoster, 
• lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 
• 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) 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. 
 

Länsstyrelsen vill även upplysa om att naturreservatet Falsterboöns havsområde, i 
vilket det finns särskilda ordningsföreskrifter, delvis överlappar naturreservatet 
Kämpinge strandbad. 

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-
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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, 
evenemang eller aktiviteter som medför omfattande slitage, markskador eller 
påverkar djurlivet. 

 
 

Ärendets handläggning 
Länsstyrelsen har sett ett behov av att uppdatera reservatsföreskrifterna i 
naturreservatet Kämpinge strandbad. Vid kontakt med Vellinge kommun så togs 
naturreservatet upp som ett område där det var önskvärt att revidera 
ordningsföreskrifterna. I närområdet finns det fler naturreservatet bl.a. 
Falsterbohalvöns havsområde, som delvis överlappar naturreservatet, samt 
Ljungskogen och Ljunghusens strandbad som gränsar direkt till området. Då 
ordningsföreskrifterna skiljer sig åt i de olika reservaten är det svårt för allmänheten 
att hålla reda vad som gäller var och länsstyrelsen ser därför att det finns anledning 
att se över föreskrifterna. 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. 
 
 
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. 
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Beslut fattades för naturreservatet Kämpinge strandbad den 7 december1982. I detta 
reservatsbeslut framgår att syftet med reservatet är att: skydda ett värdefullt område 
för friluftslivet. Strandområdet vid Kämpingebukten med strandplan och dyner är av 
stort värde för friluftslivet främst som badplats, men även det sammanhängande 
obebyggda området längs kanalen bredvid Höllvikens tätortsbebyggelse är av stort 
intresse. Ändamålet med reservatet är att säkerställa strandområdet som badplats 
samtidigt som utnyttjandet av området kan regleras så att hänsyn tas till slitage på 
mark och vegetation. 
 
Reservatet ligger tätortsnära och ligger intill Höllvikens samhälle. Skåneleden löper 
intill reservatet på västra sidan om kanalen. Området är utpekat som riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap 6§ miljöbalken och södra delen är utpekad som riksintresse 
för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
 
De södra delarna av naturreservatet ingår i två olika Natura 2000-områden, 
Falsterbo-Foteviken (SE0430002) som är utpekat med stöd av Fågeldirektivet, samt 
Falsterbohalvön (SE0430095) där det är upptaget med stöd av Art- och 
habitatdirektivet.  
 
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 
övervintringsområde för en stor mängd fåglar av många olika arter. Vadarfåglar och 
övriga våtmarksfåglar, tärnor och sjöfågel så som dykänder är särskilt prioriterade. 
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. 
 
Naturreservatet ingår delvis även i Helcoms1 nätverk av skyddade marina områden 
(MPA:s Marine Protected Areas) Falsterbo peninsula with Måkläppen (id 111). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 Helsingsforskommissionen (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 

tälta eller ställa upp husvagn 

tälta eller sätta upp utrustning för 
övernattning  

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

på ett störande sätt använda radio, 
bandspelare eller liknande 

på ett störande eller högljutt sätt använda 
musik- eller ljudanläggning 

 

framföra motordrivet fordon annat än på 
härför anvisad väg och plats 

köra motordrivet fordon utanför väg eller 
parkeringsplats 
 

 

parkera annat än på särskilt anvisade 
platser 

parkera utanför anvisade parkeringsplatser  

varaktigt lägga upp båtar på stranden 
* lägga upp båt eller annan farkost annat 
än tillfällig då man vistas på stranden 

 

Föreskrift som försvinner  

skada fast naturföremål eller ytbildning  

plocka eller gräva upp växter  

göra upp eld  

 
 
Sedan tidigare har det varit förbjudet att tälta eller ställa upp husvagn. Numera har 
det tillkommit nya sätt att övernatta med husbilar samt hängmattor och tält på biltak 
m.m. och genom C2 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.  
 
Formuleringen om att det är förbjudet att på ett störande sätt använda radio, 
bandspelare eller liknande har moderniserats. Friluftlivsupplevelsen bedöms kunna 
störas av högljudda musik och ljudanläggningar och finns därför kvar i en 
moderniserad version. 
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Förbuden mot att framföra och parkera motordrivna fordon utanför väg respektive 
parkeringsplats omformuleras endast något. Parkeringsplatser där det är tillåtet att 
parkera markeras på karta.  
 
Förbudet att varaktigt lägga upp båtar på stranden omformuleras. Det har blivit 
populärt att ha uppläggningsplats på stranden för mindre båtar och katamaraner, 
men farkosterna riskerar att uppta ganska stora ytor och föreskriften anses därför 
behövas. Sådana 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.  
 
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 ändrar 
områdets topografi eller landskapets allmänna karaktär såsom att gräva, schakta, 
borra, spränga, muddra, dränera, utfylla eller markbereda. 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. 
 
Förbudet att plocka eller gräva upp växter tas bort så det inte i nuläget bedöms 
utgöra någon risk för floran om förbudet tas bort. 
 
Eldning i naturreservatet är inte något problem i dagsläget för områdets 
naturvärden, och eldning hotar inte syftet med reservatet. Länsstyrelsen överlåter 
till Vellinge kommun att reglera eventuell eldning i de lokala ordningsföreskrifterna.  
 
 
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan. 
 
 

Bilagor 
1. Karta med naturreservatets avgränsning  

 

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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Illustrationskarta  Förslag till beslut om
ordningsföreskrifter i naturreservatet
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Bilaga 1, Karta
Naturreservatet Kämpinge strandbad 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 
Kämpinge strandbad i Vellinge kommun 

Bakgrund 
Länsstyrelsen beslutar om ändrade ordningsföreskrifter (C-föreskrifter) i 
naturreservatet Kämpinge strandbad 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. Två föreskrifter tas bort, då de inte anses nödvändiga. 
 
I reservatsbeslutet framgår att syftet med naturreservatet är att reservatet är att 
säkerställa strandområdet som badplats samtidigt som utnyttjandet av området kan 
regleras så att hänsyn tas till slitage på mark och vegetation. 
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Förbud att skada fast naturföremål eller ytbildning ändras och omformuleras till att 
det är förbjudet att gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller 
naturföremål, detta sker främst för att modernisera språkbruket. Det är redan 
förbjudet i A-föreskrifterna att ”Vidtaga åtgärder som ändrar området topografi eller 
allmänna karaktär såsom att gräva, schakta, borra, spränga, muddra, dränera, utfylla 
eller markbereda”. Förbudet förtydligas och omformuleras, men har i princip 
samma innebörd. 
 
Tidigare förbud att tälta eller ställa upp husvagn luckras upp något genom att 
husbilar och husvagnar får stå på parkeringsplatser under dagtid. Samtidigt stärks 
förbudet mot övernattning genom att uppsättning av utrustning för övernattning 
förbjuds.  
 
Formuleringen om att det är förbjudet att på ett störande sätt använda radio, 
bandspelare eller liknande har moderniserats. Friluftlivsupplevelsen bedöms kunna 
störas av högljudda musik och ljudanläggningar och finns därför kvar i en 
moderniserad version. 
 
Förbuden mot att framföra och parkera motordrivna fordon utanför väg respektive 
parkeringsplats omformuleras endast något.  
 
Förbudet att varaktigt lägga upp båtar på stranden omformuleras. Det har blivit 
populärt att ha uppläggningsplats på stranden för mindre båtar och katamaraner, 
men farkosterna riskerar att uppta ganska stora ytor och kan påverka både 
allmänhetens tillträde och vegetation och föreskriften anses därför behövas. Sådana 
farkoster som man själv tar med sig över dagen till stranden när man själv är på plats 
avses inte med föreskriften. Man kan alltså få lov att sjösätta kajak eller liknande från 
stranden, eller landstiga från kanotfärd, eller katamaranfärd på havet för paus.  

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.  
 

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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