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Remiss angående förslag till beslut om nya 

ordningsföreskrift för naturreservatet 

Ljungskogen och Ljunghusens strandbad i 

Vellinge kommun 

 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter (C-
föreskrifter) för naturreservatet Ljungskogen och Ljunghusens 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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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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 Enligt sändlista 
Kontaktperson  
Miljöavdelningen  
Jenny Hall  
010-224 10 00 (vxl) 
jenny.hall@lansstyrelsen.se 

Förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter för 
naturreservatet Ljungskogen och Ljunghusens 
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 Ljungskogens och Ljunghusens strandbad 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 upphävs följande: 

• de föreskrifter som anges under rubriken ”C Föreskrifter jämlikt 10 § 
naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet” i 
beslutet från den 8 september 1987 dnr 11.1211-2496-86  

• beslutet om ändrade ordningsföreskrifter från den 29 augusti 2000 med dnr 
231-3939-99  
 

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 31 augusti inom 

område som markerats med A på karta, bilaga 1, 
2. tälta, sätta upp utrustning för övernattning,  
3. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00, 
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4. medvetet störa fågellivet eller lekande groddjur, 
5. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel inom område som markerats med 

A på karta, bilaga 1,  
6. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning, 
7. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats, 
8. parkera utanför anvisade parkeringsplatser, 

 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd  

9. lägga upp båt eller annan farkost annat än tillfälligt då man vistas på stranden 

Undantag  
 
Föreskrifterna skall ej utgöra hinder för åtgärder i samband med reservatets skötsel i 
enlighet med av länsstyrelsen fastställd skötselplan. 
 
Bestämmelserna skall vidare ej utgöra hinder för åtgärder i samband med drift och 
underhåll av befintliga mark- och luftledningar samt Falseterbokanalen. I samband 
med utförande av arbeten skall samråd ska med länsstyrelsen. Vid akuta reparationer 
kan dessa samråd ske sedan arbetena inletts. 
 
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 C5 gäller inte jakträttsinnehavare i samband med jakt. 
 
Föreskriften C7 och C8 gäller inte i fordon som används på golfbanan eller i 
samband med normal golfbaneskötsel inom golfbanan (vars disposition framgår i 
reservatsbeslutet från den 8 september 1987).  
 
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. 
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• 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., 

• 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 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, 
• brottsbalken (1962:700) 24 kap. 4§ om gärning som begås i nöd när fara 

hotar liv, hälsa m.m. 
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Länsstyrelsen vill även upplysa om att naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde 
och naturreservatet Skanörs Ljungs i vilka det finns särskilda ordningsföreskrifter, 
delvis överlappas med naturreservatet Ljungskogen och Ljungskogens 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-
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 Ljungskogen och Ljunghusens strandbad. Det finns bland annat ett 
behov av att förstärka skyddet för fågellivet vid Ängsnäset. I närområdet finns det 
fler naturreservatet bl.a. Skanörs ljung och Falsterbohalvöns havsområde, som delvis 
överlappar naturreservatet, samt Kämpinge 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 
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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 naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad den 8 
september 1987. I reservatsbeslutet framgår att syftet med reservatet är att: bevara 
områdets natur, vilket innefattar strandprocesser, vegetationstyper och 
fågelbiotoper samtidigt som möjligheter ges till allmänt friluftsutnyttjande inom 
lämpade delar av området. Dessa aktiviteter får inte utvecklas på ett sätt som gör att 
områdets naturkvalitéer skadas. 
 
Reservatet ligger tätortsnära och ligger nära Ljunghusens samhälle. Skåneleden löper 
igenom stora delar av reservatet. Området är utpekat som riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap 6§ miljöbalken och det ingår delvis (kustnära delarna) i 
riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6§ miljöbalken. 
 
De södra och västra delarna (kustnära 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. 
 
Den västra delen av reservatet ingår i Ramsar området Falsterbo-Foteviken. 
Ramsarområdet har utpekats med stöd av våtmarkskonventionen, bland annat 
eftersom det är ett av norra Europas viktigaste områden för flyttfåglar under hösten. 
Naturreservatet ingår 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, ställa upp husvagn, campingbil eller 
motsvarande 

tälta, sätta upp utrustning för övernattning  
 ställa upp husvagn, husbil eller liknande 

under tiden 00:00-05:00 
avsiktligt störa djurlivet tex genom 
närgången fotografering 

medvetet störa fågellivet eller lekande 
groddjur 

 

medföra ej kopplad hund under tiden 1 
mars - 31 augusti 

ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel 
hela året i område A, bilaga 1 

 

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 
tillfälligt då man vistas på stranden  

 

Föreskrift som försvinner  

skada fast naturföremål eller ytbildning  

göra upp eld eller använda utegrill  

rida utom vad avser särskilt angivna områden och stigar  

beträda område som är inhägnat i avsikt att skydda vegetation och mark  

Helt ny föreskrift  

Färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 15 mars till 31 augusti inom de områden 
som markerats med A på karta, bilaga 1 

 

 
 
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 
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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.  
 
Föreskriften som reglerade avsiktligt störning av djurlivet tex genom närgången 
fotografering omformuleras till att det är förbjudet att medvetet störa fågellivet eller 
lekande groddjur. Fågellivet är rikt i området och det finns kända 
reproduktionslokaler för strandpadda.  
 
Koppeltvång för hundar införs året runt i området med beträdnadsförbud 15 mars-
31 augusti. Övervintrande och rastande fåglar riskerar att störas av lösspringande 
hundar. Övervintrande fåglar har bitvis svårt under vintern och det är kan behöva en 
refugie där de inte störs i onödan. Vellinge kommun har möjlighet att reglera andra 
områden med koppeltvång eller hundar på stränderna i övrigt i den lokala 
ordningsstadgan. 
 
Formuleringen om att det är förbjudet att på ett störande sätt använda radio, 
bandspelare eller liknande har moderniserats. Både fågellivet och 
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 på land 
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.  
 
Till skydd för fågellivet införs ett område med beträdnadsförbud 15 mars- 31 
augusti. Detta område ansluter till det området med beträdnadsförbud till skydd för 
fågellivet som finns i naturreservatet Skanörs Ljung. Detta område är viktigt bl.a. 
för ändernas häckning men även under ruggning och som rastplats för fåglar som 
flyttar tidigt. Området även viktigt för flera vadare som födosöker i strandkanten.  
Genom beträdnadsförbudet gynnas fågellivet som får en refugie och områdets 
potential som häcknings och ruggninglokal ökar. 
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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 att vidtaga åtgärder 
som ändrar områdets topografi och 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. 
 
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.  
 
Förbudet att beträda område som är inhägnat i avsikt att skydda vegetation och mark 
är inte längre aktuellt och detta förbud tas bort. 
 
Eldning i naturreservatet är inte något problem i dagsläget, och eldning hotar inte 
syftet med reservatet. Länsstyrelsen överlåter till Vellinge kommun att reglera 
eventuell eldning och grillning 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 och andra bestämmelser 
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Bilaga 1, Karta
Naturreservatet Ljungskogen och Ljunghusens strandbad,
Vellinge kommun
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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 
Ljungskogen och Ljunghusens strandbad i 
Vellinge kommun 

Bakgrund 
Länsstyrelsen beslutar om ändrade ordningsföreskrifter (C-föreskrifter) i 
naturreservatet Ljungskogen och Ljunghusens 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. 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 
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I reservatsbeslutet framgår att syftet med naturreservatet är att: bevara områdets 
natur, vilket innefattar strandprocesser, vegetationstyper och fågelbiotoper 
samtidigt som möjligheter ges till allmänt friluftsutnyttjande inom lämpade delar av 
området. Dessa aktiviteter får inte utvecklas på ett sätt som gör att områdets 
naturkvalitéer skadas  
 
Sydvästra delen av landytan i naturreservatet utgörs av en grund lagun som är av 
stort intresse för fågellivet. Detta område är viktigt bl.a. för ändernas häckning men 
även under ruggning och som rastplats för fåglar som flyttar tidigt. Området även 
viktigt för flera vadare som födosöker i strandkanten. Området överlappar delvis 
befintligt beträdnadsförbud vid Ängsnäset, men går längre österut. Fåglar som kan 
häcka i i området är  t.ex.toftsvipa (VU), gravand (NT), strandskata (NT), 
skärfläcka, storspov (EN), årta (EN), småtärna (NT), silvertärna  kentsk tärna (NT), 
skedand (NT) och  sothöna. Skyltningen av befintligt fågelskyddsområde, om man 
kommer österut sitter så man relativt osedd kan ta sig igenom området om man 
vandrar i området, vilket resulterar i relativt många överträdelser av befintligt 
förbud. När gränsen för fågelskyddsområdet flyttas längre österut, blir det tydligare 
för vandrare, och de får en alternativ väg att gå samtidigt som en större yta av 
lämplig biotop skyddas från störningar. 
 
Med tanke på att det även finns många övervintrande fåglar i området som kan störas 
av lösspringande hundar så ska hundar ska hållas kopplade året runt i 
fågelskyddsområdet. 
 

 

Effekter 

 
En bit strandområde tas i anspråk för beträdnadsförbud till förmån för fågellivet 
under 15 mars-31 augusti, men det finns andra vidsträckta stränder inom 
naturreservatet där allmänheten och badande kan vistas. Inom fågelskyddsområdet 
ska hundar hållas kopplade året runt. Koppeltvång kommer inte att regleras av 
Länsstyrelsen i övriga delar av naturreservatet. 
 
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.  
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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 
Vellinge kommun 

Försvarsmakten 

Kustbevakningen  

Naturvårdsverket  

Riksantikvarieämbetet 

SGU  

Skogsstyrelsen  

Sjöfartsverket 

För kännedom 
Specifika för detta naturreservat 

Markägare och delägare i samfälligheter i 

naturreservatet Ljungskogen och Ljunghusens 

strandbad  

Aktiebolaget Ljungskogens  
strandbad c/o Krister Cleerselius 

Alexandra Courouclis Bauer 

Anders Carlsson Jerndal och Maria Jerndal 

Anders Ernst Gilius Frick 

Anders Lindholm 

Ann Linderoth 

Ann Wall 

Anna Elise Påhlsson 

Anna Kelly 

Anna och Peter Sjödahl

Anna-Lisa Bergulfs dödsbo, J Karlsberg  

Ann-Christine Borg 

Arne Ruyard Schyllert och Gullan Gertrud Leila  

Schyllert 
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Axel Roos 

Barbro Elena Svensson,  

Barbro och Carl-Axel Westlund 

Bertil Malmros Dödsbo 

Björn och Christina Forsberg 

Blända Karolina Österlings dödsbo 

Bo Birgerud och Katarina Godée 

Bo och Marie Niklasson 

Brage Frick 

Carl Frick 

Carl Herman Berghs dödsbo. c/o  A-M Bergh 

Carl Jacob Linderoth 

Carl Wandéns dödsbo, Stig Anders Wandén 

Christel Arro 

Christer Malmros 

Christina och Torbjörn Wallin 

Christoffer Linderoth 

Claes Björkeroth och Nelda Juricic Björkeroth 

Claes Linderoth 

Claes Magnus Jerker Heijkenskjöld 

Dick Heijkenskjöld 

Ebba Christin Sjöström 

Edla Matilda Olssons dödsbo, I Bengtsson 

Elsie Cavallis Dödsbo 

Erna Margaretha Ståhle 

Ewa Malmström  

Fricks dödsbo 

Gudrun Berghs dödsbo 

Gun Anita och Roland Verner Persson 

Hans Mårtensson 

Hans Olsson 

Hans Torgny Brogårdh c/o Monica Gillenius 

Hans-Olof Sigard Boman 

Harry Lennart Malmros c/o Klachkova 

Henriette Ramel 
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Håkan Roos 

Håkan Ziethén 

Inga Kerstin Johansson 

Ingeborg Douda Werups dödsbo 

Ingrid Ostréus 

Jan och Kerstin Nilsson 

Jan-Eric Malmros 

Jenny Damsgard Rapp 

Johan Lindholm 

Jöran Bergh 

Karin Hinton Månsson 

Karin Kristina Henrikson 

Karin Margareta Wixelss dödsbo, C/O Perche 

Karl Frick 

Karl Magnus Hobrohs dödsbo 

Katarina och Joakim Franzén 

Kent Bertil Carlsson  

Kerstin Gunvor Andersson 

Kurt Richardsson 

Lars Bertil Oscar Serger 

Lars Åsenklev 

Margareta och Anders Nilsson 

Maria Lundgren Heijkenskjöld 

Marianne Ekdahl 

Marie Blomqvist 

Marijana Lambe 

Martin Santén 

Mats och Marie Andersson 

Mikael Hjelm 

Nils Olof  och Gunilla Kristina Ahlqvist  

Olle Carl-Gustav Serger 

On Tower Sweden AB 

Oscar Heijkenskjöld 

Per Heijkenskjöld 

Per Olof Nilsson 



 

   BILAGA C 
  

4(5) 

2022-06-02 
  

Dnr 511-42357-2021 
  1233-212 

  
    

 

Pernilla Frick, c/o Åkerblom 

Peter Bergh 

Peter Carlsson, 

Peter Nielsen och Luecia de Fatima Branquinho 

Pia Jeppsson 

Rex Påhlsson 

Rolf Heijkenskjöld 

Ronny Ziethéns dödsbo c/o Maria Vuris 

Seth Henrik Påhlsson 

Sjöfartsverket 

Stig Anders Wandén 

Sven Coles Frederiksen 

Sven och Margareta Landelius 

Tage Lennart Nilsson 

Ulla Karin Linnea Olofson 

Vellinge kommun 

Yvonne Törnkvist 
 

Ljunghusens golfklubb 

 

Övriga 

Entomologiska sällskapet i Lund  

E.ON Sverige AB  

Falsterbo fågelstation 

Friluftsfrämjandet  

Klätteracess syd  

Vellinge Hästsportförening  

Höllvikens CK 

LRF Skåne  

Lunds botaniska förening  

Falsterbonäsets Naturvårdsförening  

Naturskyddsföreningen Skåne  

Naturvårdsregistret  
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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, KJP) 
Naturskyddsenheten (CB, ChP, JH,) 
Naturprövningsenheten (HH),  

Kulturmiljöenheten (EP) 

Planenheten  

Landsbygdsavdelningen  
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