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Remiss angående förslag till beslut om nya 
ordningsföreskrifter för naturreservatet 
Nyhamnsläge -Strandbadens kusthedsreservat i 
Höganäs kommun  
 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter (C-
föreskrifter) för naturreservatet Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat i 
Höganäs kommun. 
 
Alla remisshandlingar finns på länsstyrelsens hemsida under rubriken Förslag på 
följande adress: http://www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat 
 
Innan beslut om nya ordningsföreskrifter vill Länsstyrelsen ge 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, Helsingborgs 
Dagblad med Nordvästra Skånes Tidningar/Landskrona den 3 april 2020. 
 
Länsstyrelsen erbjuder nu möjlighet att senast den 3 juli 2020 komma in med 
eventuella synpunkter på eller invändningar mot Länsstyrelsens förslag. Efter det 
datumet fortsätter handläggningen av ärendet även om ni inte lämnat något 
yttrande. 
 
 
Yttranden skickas till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, 
Miljöavdelningen, 205 15 Malmö. Vänligen uppge remissens diarienummer, 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat
mailto:skane@lansstyrelsen.se


 

   FÖRELÄGGANDE 2(2) 

2020-03-26 Dnr 511-11060-2019 
 1284-209 

   

 

 

 

511-11060-2019, för att underlätta hanteringen. 
 
 
 
Jenny Hall 
 
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift 
 
Bilaga 
Förslag till beslut 
 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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2 Förslag till beslut 6.docx 

Förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter för 
naturreservatet Nyhamnsläge-Strandbadens 
kusthedsreservat i Höganäs 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 Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedreservat (beslutsdatum 
29 november 1977, dnr 11.1211-6206-76) i Höganäs kommun i enlighet med vad 
som anges nedan. 

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

Ordningsföreskrifterna (”C Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad 
allmänheten har att iakttaga inom reservatet”) i beslutet från den 29 november 
1977, dnr 11.1211-6206-76, upphävs i sin helhet genom detta beslut. 

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
1. färdas eller uppehålla sig under tiden/tidsperioden 1 april till 15 juli inom område

som markerats på bilaga C
2. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar,

naturföremål, kulturlämningar eller havsbotten
3. cykla annat än på allmän eller enskild väg eller särskilt anvisad cykelled
4. köra motordriven cykel annat än på allmän eller enskild väg
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5. rida. Ridning är dock tillåtet längs stranden mellan vattenlinjen och etablerad
vegetation utanför klitterna mellan den 15 september och den 15 maj. Passage till
stranden enligt karta, bilaga C

6. tälta, ställa upp husvagn, husbil eller liknande
7. elda annat än med friluftskök
8. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel
9. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning
10. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande

föremål
11. dumpa trädgårdsavfall
12. plantera eller så in växter eller sätta ut djur
13. köra eller sjösätta vattenskoter eller motsvarande farkost
14. starta eller landa med luftfartyg/drönare, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat

luftfartyg på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå
15. placera eller sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel eller liknande

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd 
16. lägga upp båtar på stranden
17. anordna och organisera tävling, terränglöpningsarrangemang, lägerverksamhet,

tipsrunda eller liknande arrangemang

Undantag 
Föreskrifterna skall ej utgöra hinder för åtgärder i samband med reservatets skötsel i 
enighet med av länsstyrelsen fastställd skötselplan. Befintliga markledningar får 
underhållas efter tillstånd av länsstyrelsen. 

Föreskrifterna t.ex. C2 ska inte utgöra hinder för bekämpning av främmande 
invasiva arter. 

Föreskriften C6 gäller inte tillfälliga tält som godkänts av Länsstyrelsen i samband 
med att tillstånd lämnats enligt C17. 

Föreskriften C7 som reglerar eldning gäller inte eldning som förvaltaren eller 
sakägare genomför som skötselåtgärd för att uppnå syftet med reservatet. 

Föreskriften C15 utgör inte hinder för länsstyrelsen, markägare eller annan sakägare 
som kan behöva använda tillfälliga markeringar vid t.ex. röjning, avverkningar och 
jakt. Föreskriften C15 gäller inte tillfällig uppsättning av tavlor, skyltar, affischer, 
snitslar eller liknande som godkänts av Länsstyrelsen i samband med att tillstånd 
lämnats till arrangemang enligt C17. 
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Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 

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

• 7 kap 28a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett
Natura 2000-område,

• fridlysningsbestämmelserna som säger att alla vilda fåglar och däggdjur samt
deras ägg, ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa
svamp-, växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och
artskyddsförordningen.

• 7 kap miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av
biotopskydd (11 §) eller strandskydd (13–18 §§),

• 7 kap 1 § miljöbalken. Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars
vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den

• Anmälningsplikten enligt 12 kap 6§ miljöbalken för verksamheter eller
åtgärder som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön gäller även om
de inte är förbjudna enligt reservatets föreskrifter.

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

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

• 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
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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.

Allemansrätten  
Allemansrätten har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, den ger 
oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen. Även organisationer 
och turistföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet även om allemans-
rätten i grunden gäller för enskilda individer. Samtidigt medför allemansrätten också 
skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i 
naturen. För större grupper kan det vara lämpligt att ha en dialog med markägaren 
innan. Inom naturreservat kan delar av allemansrätten vara begränsad genom 
reservatsföreskrifter.  

Ärendets handläggning 
Länsstyrelsen har kontaktats av Höganäs kommun som efterlyst en synkronisering av 
reservatsföreskrifterna i naturreservaten i kommunen och anser att det är angeläget 
att uppdatera reservatsföreskrifterna i naturreservat Nyhamnsläge-Strandbadens 
kusthedsreservat. I närområdet finns det flera naturreservat. 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. På Länsstyrelsen pågår ett arbete med att se över 
ordningsföreskrifterna och modernisera och tydliggöra dessa. 

Länsstyrelsen har sett ett behov av att reglera nyttjandet av området mellan olika 
intressegrupper samt införa ett beträdnadsförbud på en mindre del av reservatet. 
Beträdnadsförbudet behövs framför allt under vadarfåglarnas häckningsperiod men 
även andra fåglars häckning kommer att gynnas av detta. 

Nuvarande ordningsföreskrifter ersätts helt av nya föreskrifter. De flesta av de 
tidigare föreskrifterna omformuleras något, några tas bort och det tillkommer en del 
föreskrifter. 

I reservatsbeslutet för Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat är lydelsen för 
ordningsföreskrifterna att utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och 
författningar skall förbud gälla att: 

- att skada fast naturföremål eller ytbildning
- att plocka eller gräva upp växter
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- att tälta eller uppställa husvagn
- att göra upp eld. Valborgsmässo- eller midsommarbål får dock anordnas

inom 5 m från strandlinjen-
- att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
- att beträda område, som är inhägnat i avsikt att skydda vegetation

och mark
- att rida. Ridning tillåtes dock 15 september - 30 april längs stranden

mellan vattenlinjen och etablerad vegetation. Passage till stranden enligt
kartan, bilaga 1

- att framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg och plats
- att lägga upp båtar på stranden utan länsstyrelsens tillstånd
- att på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare

etc.
- att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig

anordning

Dessa föreskrifter upphör att gälla och ersätts genom ordningsföreskrifterna i detta 
beslut. De nya föreskrifterna gäller inom hela naturreservatet. Samråd har skett med 
Höganäs 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 1977 om Naturreservatet Nyhamnsläge-Strandbadens 
kusthedsreservat. Syftet med reservatet är att bevara de från naturvårdssynpunkt 
värdefulla oexploaterade områdena väster om Nyhamnsläge och Strandbaden. 
Området utgörs av en rest av den gamla kustheden längs Öresund och har såväl 
botaniska som ornitologiska och sociala värden som ska bibehållas. 
Syftet med förvaltningen och vården är att hålla området öppet utom i anslutning till 
bebyggelse samt att området ska kunna utnyttjas för bad och friluftsliv på ett sådant 
sätt att balans upprätthålls mellan vegetation och slitage. Känsliga vegetationspartier 



 FÖRSLAG TILL BESLUT 6(9) 

2020-03-26 Dnr 511-11060-2019 
1284-209 

 

och områden som visar tendens till nedslitning ska skyddas genom kanalisering av 
allmänheten. 

Reservatet ligger i ett område som är tätortsnära. Nyhamnsläge-Strandbadens 
kusthedsreservat besöks både av närboende, badande, turister och vandrare som 
passerar på Kullaleden. Kullaleden går längs kusten från Helsingborg till Utvälinge 
och är en del av Skåneleden. 

Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat utgör en del av ett Natura 2000 
område, Möllehässle-Kullens havsbad (SE0430082) som beslutades av regeringen 
1995. Området hyser speciella vegetationstyper vilka finns listade i bevarandeplanen 
till Natura 2000 området. 

Naturreservatet har främst ett stort biologiskt värde, men områdets betydelse för 
allmänhetens friluftsliv är också stort, både lokalt och regionalt.  

Länsstyrelsens bedömning 

Det finns inom reservatet flera områden som är intressanta häckningsplatser för 
sjöfågel och vadare. Vadarfåglarna minskar nationellt och Länsstyrelsen ser därför att 
det finns skäl att freda ett mindre område (Ören med närliggande vatten) inom 
naturreservatet för att gynna häckningen av vadarfåglar och sjöfåglar med 
beträdnadsförbud under häckningsperioden 1 april till 15 juli. Exempel på arter som 
kan gynnas av åtgärden är: strandskata, tofsvipa, större strandpipare, rödbena, 
småtärna, fisktärna, gräsand, skedand och ejder. 

Föreskriften om att skada ytbildningar m.m. omformuleras och anpassas till ett mera 
modernt språkbruk. 

Cykling är en fråga i området, då cykling är på frammarsch, både för transport och 
rekreation, t.ex. mountainbike. Fotgängare och cyklister har olika hastigheter och 
kan ha svårt att samsas. Det finns därför anledning att skilja på fotgängare och 
cyklister så att konflikter minimeras. Kullaleden är en vandringsled som går igenom 
reservatet i nordsydlig riktning. Landskapet ifråga är ganska öppet och därför krävs 
det ett visst avstånd mellan leder för att fotgängarna ska uppleva ostördhet, och 
därför reglereras cykling. Strandheden i reservatet är bitvis relativt smal och det kan 
vara svårt att anlägga parallella leder, men vid östra gränsen av naturreservatet finns 
det områden med befintliga stigar mellan Röllekavägen och Ginstvägen som det 
redan cyklas på, där cykelled anvisas, se bilaga C.  



 FÖRSLAG TILL BESLUT 7(9) 

2020-03-26 Dnr 511-11060-2019 
1284-209 

 

Huvuddelen av cyklisterna som rör sig längs kusten förmodas använda sig av den 
närliggande Kattegattsleden som är en cykelled som bland annat går igenom 
Nyhamnsläge. 

Förbudet att rida inom området omformuleras något och synkroniseras med 
kommunens lokala ordningsstadga enligt vilken det är förbjudet för hästar att vistas i 
klitterna året runt och att vistas på badplatserna under tiden 15 maj t o m 15 
september.  Ridning tillåtes dock 15 september – 15 maj längs stranden mellan 
vattenlinjen och etablerad vegetation. Passage till stranden enligt ridstig på kartan, 
bilaga C. 

Förbudet att tälta eller uppställa husvagn omformuleras och innefattar nu även husbil 
eller liknande. 

Eldningsförbudet omformuleras. Förbudet att elda kvarstår, men nu tillåts 
användning av friluftskök. Valborgsmässobål har inte anordnats under senare tid 
inom reservatet och därför finns det inte anledning att tillåta detta framöver.  

Förbud att medföra okopplad hund är kvar men omformuleras så att det är förbjudet 
att ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel. Den 
ursprungliga formuleringen förbjöd lösgående husdjur, vilket även innefattar 
betesdjur som exempelvis får. 

Vad gäller störande ljudkällor så avser föreskriften moderniseras och avser apparater 
som avger ljud som kan upplevas störande för djurlivet eller besökare i området, ex. 
användande av mobiltelefoner med hög musik, apparater med högtalare, megafoner 
med mera. 

Länsstyrelsen anser att det finns behov av att reglera olika former anläggningar. I 
regionen har det utförts anläggningar i reservat och Länsstyrelsen anser därför att 
det här finns anledning att förbjuda uppförandet av någon form av anläggning eller 
placera ut för reservatet främmande föremål.  

Länsstyrelsen bedömer inte att det finns behov av att ha en föreskrift som förbjuder 
plockning av växter. Då bortgrävning av växer inte är tillåtet för allmänheten tas 
även denna del av föreskriften bort. Däremot finns det problem med att det vandrar 
in flera främmande och invasiva arter i naturskyddade områden och med anledning 
av detta tillkommer förbud med att det ska vara förbjudet att dumpa trädgårdsavfall 
samt plantera eller så in växter eller sätta ut djur.  

Vattenskoter regleras i området. Vattenskotrar har en hög ljudvolym som riskerar 
att störa såväl fågelliv som marina däggdjur och friluftsliv. Det är i dagsläget inte 
tillåtet att köra vattenskoter i naturreservatet, men detta förbud förstärks genom att 
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det även blir förbjudet att sjösätta vattenskoter. Det finns känsliga bottnar i 
naturreservatet som kan förstöras av körning med vattenskoter eller andra liknande 
farkoster som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta 
drivkälla.  

En reglering införs som gäller flygning med drönare och andra luftfartyg, både 
obemannade och bemannade. Dessa företeelser blir allt vanligare och kan upplevas 
störande för besökare som söker ostörda naturupplevelser. Lågt flygande 
luftfarkoster över områden med häckande fåglar kan störa fåglarna så att deras 
häckning spolieras.  

Förbudet mot skyltar omformuleras endast något för att modernisera språkbruket 
och synkronisera med närliggande reservat. Det finns även ett undantag för sådan 
skyltning som länsstyrelsen godkänt i samband med att Länsstyrelsen skriftliga 
tillstånd ges till att anordna/organisera ett visst arrangemang 

Förbudet att framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg och plats, 
tas bort eftersom detta är förbjudet redan enligt annan lagstiftning 
(terrängkörningslagen). 

Förbudet att lägga upp båtar på stranden utan länsstyrelsens tillstånd omformuleras 
så att det krävs ett skriftligt tillstånd från Länsstyrelsen för att få lägga upp båtar på 
stranden. Eventuella tillstånd till att lägga upp båtar på stranden ska tidsbegränsas.  

Länsstyrelsen anser inte att det finns ett sådant slitage idag i området som motiverar 
att man får möjlighet att förbjuda allmänheten att beträda område, som är inhägnat i 
avsikt att skydda vegetation, och denna föreskrift tas bort 

Naturreservatet ligger i ett tätortsnära område med lite allemansrättsligt tillgänglig 
mark, där det finns ett behov av områden som kan nyttjas för friluftsaktiviteter. Det 
finns viss sannolikhet att det anordnas stora evenemang som riskerar att skada 
reservatets syften och det finns därför ett behov att reglera olika arrangemang och 
tävlingar i området. Detta görs genom att länsstyrelsens skriftliga tillstånd krävs för 
att anordna och organisera tävling, terränglöpning, lägerverksamhet, tipsrunda eller 
liknande arrangemang.  

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

Konsekvensutredning 
Länsstyrelsen gör i enlighet med 4 § Förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning bedömningen att ordningsföreskrifterna som 
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är nödvändiga för att skydda områdets naturvärden inte innebär några allvarliga 
inskränkningar av allemansrätten (se bilaga D). Restriktionerna är inte av sådan 
omfattning att de innebär allvarligt försvårande av allmänhetens möjligheter att 
utnyttja naturreservatet och därmed behövs ingen fullständig konsekvensutredning. 

Bilagor 
A. Sändlista
B. Sammanställning av föreslagna ordningsföreskrifter inklusive undantag
C. Karta
D. Konsekvensutredning
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Bilaga A. Sändlista.docx 

Sändlista 
Höganäs kommun kommunen@hoganas.se  
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
 
Kullens havsbads vägförening c/o Charlotte Almqvist nyhamnslage@gmail.com 
Nyhamns Byförening Axel Bergenfelt (ordf) nyhamnsbyforening@gmail.com 
Strandbadens byaförening c/o Carl Hellberg calle-hellberg@outlook.com 
 
 
För kännedom 
Entomologiska sällskapet i Lund mikael.sorensson@biol.lu.se  
E.ON Sverige AB PBL@eon.se 
Friluftsfrämjandet regionsyd@friluftsframjandet.se  
Försvarsmakten exp-hkv@mil.se  
Klätteracess Syd hakan.ygge.peterson@gmail.com, andreas.enqvist@klatterforbundet.se; 
fredrikmattisson@yahoo.se; johanmagnusson88@gmail.com 
Kullabergs stigcyklister, emil@specialsport.se 
LRF Skåne skanes.pf@lrf.se 
Lunds botaniska förening charlotte.wigermo@gmail.com 
Naturskyddsföreningen i Kullabygden gunnel.petersson@naturskyddsforeningen.se 
Naturskyddsföreningen Skåne kansli.skane@naturskyddsforeningen.se  
Puggehatten Skånes Mykologiska förening info@puggehatten.se  
Riksantikvarieämbetet registrator@raa.se 
SGU sgu@sgu.se  
Skogsstyrelsen skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Skånes Orienteringsförbund mark@skanesof.se  
Skånes Ornitologiska förening birds@skof.se  
Stiftelsen Skånsk MTB utveckling: info@skanskmtbutveckling.se 
 
 
Internt per e-post: Rättsenheten(CT),) Naturvårdsenheten (DÅ, MA, MM) 
Naturskyddsenheten(CB, ChP, PO, CE) Naturprövningsenheten (HH),  

mailto:nyhamnslage@gmail.com
mailto:nyhamnsbyforening@gmail.com
mailto:calle-hellberg@outlook.com
mailto:PBL@eon.se
mailto:regionsyd@friluftsframjandet.se
mailto:exp-hkv@mil.se
mailto:charlotte.wigermo@gmail.com
mailto:kansli.skane@naturskyddsforeningen.se
mailto:info@puggehatten.se
mailto:registrator@raa.se
mailto:sgu@sgu.se
mailto:mark@skanesof.se
mailto:birds@skof.se
mailto:info@skanskmtbutveckling.se


 

   BILAGA B 1(2) 

2020-03-26 Dnr 511-11060-2019 
 1284-209 

     

 

   
 

      

      

      

      

      

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 

 

Bilaga B. Sammanställning.docx 

Sammanställning av föreslagna C- föreskrifter om 
vad allmänheten har att iakttaga inom 
naturreservatet Nyhamnsläge-Strandbadens 
kusthedsreservat i Höganäs kommun  
 
C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:  

1. färdas eller uppehålla sig under tiden/tidsperioden 1 april till 15 juli inom område 
som markerats på bilaga C 

2. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, 
naturföremål, kulturlämningar eller havsbotten 

3. cykla annat än på allmän eller enskild väg eller särskilt anvisad cykelled 
4. köra motordriven cykel annat än på allmän eller enskild väg 
5. rida. Ridning är dock tillåtet längs stranden mellan vattenlinjen och etablerad 

vegetation utanför klitterna mellan den 15 september och den 15 maj. Passage till 
stranden enligt karta, bilaga C 

6. tälta, ställa upp husvagn, husbil eller liknande  
7. elda annat än med friluftskök  
8. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel  
9. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning 
10. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande 

föremål  
11. dumpa trädgårdsavfall 
12. plantera eller så in växter eller sätta ut djur  
13. köra eller sjösätta vattenskoter eller motsvarande farkost  
14. starta eller landa med luftfartyg/drönare, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat 

luftfartyg på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå 
15. placera eller sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel eller liknande 

 
 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd 
16. lägga upp båtar på stranden 
17.  anordna och organisera tävling, terränglöpningsarrangemang, lägerverksamhet, 

tipsrunda eller liknande arrangemang  
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Undantag 
Föreskrifterna skall ej utgöra hinder för åtgärder i samband med reservatets skötsel i 
enighet med av länsstyrelsen fastställd skötselplan. Befintliga markledningar får 
underhållas efter tillstånd av länsstyrelsen. 
 
Föreskrifterna t.ex. C2 ska inte utgöra hinder för bekämpning av främmande 
invasiva arter. 
 
Föreskriften C6 gäller inte tillfälliga tält som godkänts av Länsstyrelsen i samband 
med att tillstånd lämnats enligt C17. 
 
Föreskriften C7 som reglerar eldning gäller inte eldning som förvaltaren eller 
sakägare genomför som skötselåtgärd för att uppnå syftet med reservatet. 
 
Föreskriften C15 utgör inte hinder för länsstyrelsen, markägare eller annan sakägare 
som kan behöva använda tillfälliga markeringar vid t. ex. röjning, avverkningar och 
jakt. Föreskriften C15 gäller inte tillfällig uppsättning av tavlor, skyltar, affischer, 
snitslar eller liknande som godkänts av Länsstyrelsen i samband med att tillstånd 
lämnats till arrangemang enligt C17. 
 
Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 
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Kontaktperson   

Miljöavdelningen 
Naturskyddsenheten 
Jenny Hall 
010 – 224 12 57 
skane@lansstyrelsen.se 
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205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00   102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 
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Konsekvensutredning enligt 4 § Förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, av beslut för 
naturreservatet Nyhamnsläge-Strandbadens 
kusthedsreservat i Höganäs kommun. 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen beslutar om nya ordningsföreskrifter (C-föreskrifter) i naturreservatet 
Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat i Höganäs kommun. Enligt 4 § i ovan 
angivna förordning skall Länsstyrelsen göra en konsekvensutredning av de föreslagna 
ordningsföreskrifterna. Länsstyrelsen har gjort en sådan utredning av ordnings-
föreskrifterna, 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. Vissa föreskrifter tas bort, då de inte anses nödvändiga. En del 
föreskrifter läggs till och det är dessa konsekvensutredningen inriktar sig på.  
 
Genom reservatsbeslutet begränsas t ex möjligheten att beträda ett mindre område 
under häckningssäsong och cykling begränsas till anvisade cykelleder.  
 
I beslutet förbjuds uppförande av anläggningar och utplaceringar av främmande 
föremål i reservatet och man förbjuder även dumpning av trädgårdsavfall och 
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plantering och insådd av växter samt utsättning av djur.  Länsstyrelsen förbjuder även 
körning av vattenskoter eller motsvarande fordon samt start och landning av 
fjärrmanövrerade luftfartyg/drönare då dessa farkoster kan störa folk som vistas i 
reservatet och kan påverka djurlivet negativt. 
 
Länsstyrelsens tillstånd kommer att krävas för att få anordna eller organisera tävling, 
terränglöpningsarrangemang, lägerverksamhet eller liknande arrangemang.  
 
 
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.  
 
Beträdnadsförbudet som föreslås råda mellan 1 april och 15 juli kommer förvisso att 
inskränka allmänhetens tillträde, men motiveras av att ornitologiska värden behöver 
skyddas. Länsstyrelsen har enligt tidigare föreskrifter rätt att hindra allmänheten att 
beträda område som är inhägnat i syfte att skydda vegetation och mark. Denna 
föreskrift tas bort och Länsstyrelsen väljer att istället prioritera att skydda ett mindre 
område en del av året för att i enlighet med syftet med reservatet bevara de 
ornitologiska värdena.   
 
Rätten till cykling finns i allemansrätten, men cykling bidrar i något större 
utsträckning än vandring till markskador och det finns det exempel på att fotgängarna 
är rädda för att röra sig i området då cyklisterna kommer oväntat och snabbt. 
Avgörande för cykling är straffbestämmelsen i brottsbalken 12 kap. 4 §. Man får inte 
cykla eller åka skidor över tomt eller plantering och inte heller på annan skadekänslig 
mark. Den begränsningen får särskild betydelse för cykling i terräng med 
terrängcyklar (mountainbikes), som kan ställa till vissa skador särskilt när flera 
cyklister tar samma väg. Detta resulterar i nya stigar som ibland går genom känsliga 
områden som man annars undantagit från friluftsutnyttjande. I nordsydlig riktning i 
reservatet löper det en vandringsled, Kullaleden, som är en del av Skåneleden. 
Länsstyrelsen anser att Kullaleden ska vara fredad från cyklister. 
 
Cyklister får cykla på allmänna och enskilda vägar samt där länsstyrelsen anvisar led. 
Motordrivna cyklar får köra på allmänna eller enskilda vägar. 
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Länsstyrelsen bibehåller men omformulerar förbudet att sätta upp tavla, skylt eller 
liknande i reservatet. Om man ska utföra ett arrangemang, där man tillfälligt måste 
sätta ut skyltar, snitslar eller liknande krävs dock inte en reservatsdispens för detta, 
utan det räcker med länsstyrelsens tillstånd. 
 
Användning av vattenskoter resulterar i höga bullernivåer som bedöms störa friluftsliv 
såväl som häckande och/eller rastande fåglar och förbjuds därför inom det skyddade 
området. Körning med vattenskoter riskerar även att skada de grunda bottnarna. 
 
I förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter finns det ett förbud mot 
körning med vattenskoter i naturreservatet, då detta område inte är utpekat som ett 
vattenområde där vattenskotrar får användas. Detta förbud förstärks genom att det 
även blir förbjudet att sjösätta vattenskoter, nu får man alltså inte sjösätta vattenskoter 
inom naturreservatet för att t.ex. transportera sig till en farled. Då det idag inte finns 
någon lämplig plats att sjösätta vattenskoter har detta förbud inte några stora 
konsekvenser. 
 
Flygning med drönare och andra luftfartyg regleras med anledning av att detta 
fenomen blir allt vanligare och kan upplevas störande av besökare som söker ostörda 
miljöer och naturupplevelser. Lågt flygande luftfarkoster över områden med 
häckande fåglar kan störa fåglarna så att deras häckning spolieras. 
 
Länsstyrelsen kräver skriftligt tillstånd till organiserad tävling, terränglöpning 
lägerverksamhet, tipsrunda och liknade. Vid tillstånd slipper sökande betala 
ansökningsavgift, vilket många ideella föreningar kan ha svårt för. Reservatet ligger i 
ett område med mycket turism och friluftsliv. Länsstyrelsen vill genom föreskrifterna 
och undantagen kunna reglera och styra tävlingar och andra arrangemang som kan 
störa naturvärden eller övrigt friluftsliv. Tillståndskravet blir en viss inskränkning i 
friluftslivet, men Länsstyrelsen bedömer att nyttan av att kunna reglera arrangemang 
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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