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Enligt sändlista
Kontaktperson

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

Beslut om nya ordningsföreskrifter för
naturreservatet Nyhamnsläge-Strandbadens
kusthedsreservat i Höganäs kommun
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 tidsperioden 1 april till 15 juli inom område som
markerats på karta, bilaga A
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

Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

Bankgiro

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00
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291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62
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Twitter:
@lstskane
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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 A
6. tälta, sätta upp utrustning för övernattning, 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. gräva upp växter
14. köra eller sjösätta vattenskoter eller motsvarande farkost
15. starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg
exempelvis drönare på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå
16. placera eller sätta upp plakat, tavla, skylt, affisch eller liknande
Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd
17. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat
än tillfälligt, högst 10 dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum
för uppsättning anges på de utplacerade föremålen
18. anordna och organisera tävling eller liknande arrangemang
19. anordna och organisera lägerverksamhet eller liknande arrangemang
20. lägga upp båtar på stranden
Undantag

Föreskrifterna skall ej utgöra hinder för åtgärder i samband med reservatets skötsel i
enlighet med av Länsstyrelsen fastställd skötselplan. Befintliga markledningar får
underhållas efter tillstånd av Länsstyrelsen.
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för bekämpning av främmande och/eller
invasiva arter.
Föreskriften C7 som gäller eldning avser inte eldning som förvaltaren eller sakägare
genomför som skötselåtgärd eller naturvårdsbränning.
Föreskriften C8 utgör inget hinder för jakt.
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Föreskriften C10 gäller heller inte uppsättande av midsommarstång under
midsommarfirandet som arrangeras av byförening. Föreskriften C10 gäller inte
heller sådana anläggningar eller främmande föremål som godkänts av Länsstyrelsen i
samband med att tillstånd lämnats till arrangemang enligt C18 eller C19.
Föreskriften C16 och C17 utgör inte hinder för Länsstyrelsen, markägare eller
annan sakägare som kan behöva använda tillfälliga markeringar vid t.ex. röjning,
avverkningar och jakt. Föreskriften C16 utgör inte hinder för att information sätts
upp på bryggan om vem man ska vända sig till men frågor om bryggan. Föreskriften
hindrar inte att aktuell information från byföreningar sätts upp på avsedd plats om
strandstädning, Valborgsfirande, Midsommarfirande och liknande. Föreskriften C16
gäller inte tillfällig uppsättning av tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande som
godkänts av Länsstyrelsen i samband med att tillstånd lämnats till arrangemang enligt
C18.
Föreskriften C18 avser inte mindre arrangemang inom skolverksamhet,
klubbträningar, klubbtävlingar eller tipsrundor.
Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna
dispens från meddelade reservatsföreskrifter.
Upplysningar

Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifter, fattade med stöd av 7 kap 30 §
miljöbalken, gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar,
förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis:
• 7 kap 28a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett
Natura 2000-område,
• fridlysningsbestämmelserna som säger att alla vilda fåglar och däggdjur samt
deras ägg, ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa
svamp-, växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och
artskyddsförordningen.
• 7 kap miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av
biotopskydd (11 §) eller strandskydd (13–18 §§),
• 7 kap 1 § miljöbalken. Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars
vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den
• anmälningsplikten enligt 12 kap 6§ miljöbalken för verksamheter eller
åtgärder som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön gäller även om
de inte är förbjudna enligt reservatets föreskrifter.
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•

11 kap 9a § miljöbalken med krav på anmälan till Länsstyrelsen vid åtgärder i
vatten. Detta kan t.ex. vara grävning, fyllning eller dämning eller utförande
av anläggningar i ett vattenområde som t.ex. bryggor och trummor,
• 2 kap kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd för
fornlämningar m.m.,
• terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng,
• 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 markeller 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 allemansrätten 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.
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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.
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
- 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. Förslag till beslut har varit ute på remiss och remissvar finns
sammanställda i bifogad bilaga.

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.
Då ordningsföreskrifterna skiljer sig åt i de olika naturreservaten i kommunen är det
svårt för allmänheten att hålla reda vad som gäller var och Länsstyrelsen ser därför
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att det finns anledning att se över föreskrifterna. På Länsstyrelsen pågår ett arbete
med att se över ordningsföreskrifterna och modernisera och tydliggöra dessa.
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 den 29 november1977 om Naturreservatet NyhamnslägeStrandbadens kusthedsreservat (dnr 11.1211-6206-76).
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
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
för 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
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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 aktuell fråga i området, då cykling är på frammarsch, både för
transport och rekreation, t.ex. mountainbike. Fotgängare och cyklister har olika
hastigheter och det kan ibland leda till svårigheter att mötas på en gemensam led.
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 skapa en upplevd åtskillnad av lederna, 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 A.
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 A.
Förbudet att tälta eller uppställa husvagn omformuleras och innefattar nu även att
sätta upp utrustning för övernattning, 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.
Förbudet 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.
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Vad gäller störande ljudkällor så avser föreskriften moderniseras och avser apparater
som avger ljud som kan upplevas störande för djurlivet eller besökare i området,
t.ex. användande av mobiltelefoner med hög musik, apparater med högtalare,
megafoner med mera.
Länsstyrelsen anser att det finns behov av att reglera olika former av anläggningar.
Det förkommer att anläggningar uppförs i reservat. Länsstyrelsen anser att det finns
anledning att förbjuda uppförandet av någon form av anläggning eller placera ut för
reservatet främmande föremål.
Länsstyrelsen har problem med att det vandrar in flera främmande och/eller
invasiva arter i naturskyddade områden och med anledning av detta blir det
förbjudet att plantera eller så in växter eller sätta ut djur. Det tillkommer även
förbud att dumpa trädgårdsavfall.
En föreskrift som delvis tas bort är förbudet att plocka eller gräva upp växter.
Fridlysningsbestämmelser för hotade sällsynta arter gäller oavsett om förbudet att
plocka blommor tas bort. Däremot behålls förbudet att gräva upp växter.
Buller är en fråga som utgör ett ökande problem. Buller påverkar både människor
och djur negativt. Länsstyrelsen bedömer att det är särskilt viktigt att man i sådana
naturreservat som man söker sig till för en ostörd naturupplevelse, minimerar
bulleraspekter inom reservatet. Länsstyrelsen anser med tanke på att bullernivåerna
av vattenskoter att det krävs reglering mot att köra med vattenskoter eller andra
liknande farkoster. Vattenskotrar har en hög ljudvolym som riskerar att störa såväl
fågelliv som marina däggdjur och friluftsliv. 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. Då det finns badplatser inom reservatet är det även av denna anledning
olämpligt att köra vattenskoter eller liknande i området.
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.
Föreskriften som gäller skyltar m.m. omformuleras för att modernisera språkbruket
och synkronisera med närliggande reservat.
Länsstyrelsen kräver tillstånd för snitslar och orienteringsskärmar som sitter uppe
längre tid än 10 dygn. Kontaktuppgifter och datum för uppsättning ska anges på
utplacerade snitslar, orienteringskontroller och liknande. Finns det uppsatta snitslar
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eller liknande i reservatet, riskerar man att förvaltaren plockar bort dem om de
saknar märkning med kontaktuppgifter och datum för uppsättning.
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 en 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 det Länsstyrelsens skriftliga tillstånd krävs
för att anordna och organisera tävling, lägerverksamhet och liknande arrangemang.
Denna föreskrift avser dock inte mindre arrangemang inom skolverksamhet,
klubbträningar, klubbtävlingar eller tipsrundor.
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.
Förbudet att framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg och plats,
tas bort eftersom terrängkörning är reglerad i annan lagstiftning
(terrängkörningslagen).
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan.

Intresseprövning
Länsstyrelsen har tagit del av inkomna yttranden och finner vid en avvägning mellan
enskilda och allmänna intressen, i enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken, att det för
att skydda och vårda de värden som beskrivits ovan finns skäl att besluta om
ordningsföreskrifter för att skydda området.

Konsekvensutredning
Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i
enlighet med 4§ Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Länsstyrelsen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna innebär vissa
inskränkningar av allemansrätten som är nödvändiga för att skydda områdets
naturvärden. Restriktionerna är inte av sådan omfattning att de innebär allvarligt
försvårande av allmänhetens möjligheter att utnyttja området. Länsstyrelsen hänvisar
även till stycket ovan om ”Länsstyrelsens bedömning”.
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Överklagande
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, se Bilaga C

Kungörelse

Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, Post- och Inrikes Tidningar samt i
ortstidning Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes tidning/Landskrona.
Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse var införd i ortstidning

Underskrifter
Detta beslut har fattats av naturvårdsdirektör Cecilia Backe, och
naturvårdshandläggare Jenny Hall, föredragande. Länsassessor Caroline Tornhill har
medverkat i beslutet.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Cecilia Backe
Jenny Hall

Bilagor

A. Karta med naturreservatets avgränsning och andra bestämmelser
B. Remissammanställning med kommentar
C. Hur man överklagar
D. Sändlista

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Nyhamnsläge- Strandbadens kusthedsreservat

Beträdnadsförbud till skydd för markhäckande fåglar 1 april-15 juli
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Kontaktperson

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

Inkomna yttranden och Länsstyrelsens
bemötande angående nya ordningsföreskrifter
för Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat
E.ON Energidistribution AB: har tagit del av inkomna handlingar enligt bifogade
filer. Då naturreservatet inte ligger inom E.ON Energidistribution
koncessionsområde för elnätet så har vi inget att erinra över ändringar i
föreskrifterna för reservatet.
Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygdens lokalavdelning
Friluftsfrämjandet motsätter sig några av de förbud som är föreslagna
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
placera eller sätta upp tavla, skylt affisch, snitsel eller liknande
Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd
17. anordna och organisera tävling, terränglöpningsarrangemang, lägerverksamhet,
tipsrunda eller liknande arrangemang
Vår förening bedriver barn- och familjeverksamhet i Kullabygden samt arrangerar
sedan många år populära tipspromenader vid Strandbadens kusthedsreservat. De nya
ordningsföreskrifterna kommer att inskränka på vår verksamhet då vi förutom
tipspromenaderna arrangerar tipsrundor om allemansrätten, reflexrundor och
Skogsmullelopp för våra grupper och för skolorna i Nyhamnsläge. Att söka tillstånd
för var aktivitet som ofta sker spontant beroende på väder och vind påverkar vår
verksamhet negativt. Då vår verksamhet är lokalt förankrad och utan vinstintresse
kan vi inte förstå varför man vill inskränka på aktiviteter som borde vara en
självklarhet för de som bor här.
Skyddade natur och friluftsområden
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
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Naturen ska i möjligaste mån vara tillgänglig för alla. Eftersom resurserna inte är
oändliga och det finns många intressenter är det viktigt att vi avsätter natur och
friluftsområden för både människa och djurliv. Detta är av särskild vikt när det
handlar om platser som är unika eller som ligger tätortsnära. Sverige har en lång
historia av att skydda naturen men glömma bort friluftslivet. Vi anser att skyddet
endast i undantagsfall får inskränka allemansrätten och ställer oss därmed inte bakom
slentrianmässiga förbud mot till exempel cykling, eldning och tältning i
naturskyddsområden. Vi vill att naturen ska skyddas lika mycket utifrån sociala som
biologiska värden och anser att motsättningarna oftast förstoras i onödan, utan
specifika bedömningar från situation till situation.
Sveriges tio friluftsmål
På naturvårdsverkets webbsida finns att läsa Sveriges tio friluftsmål som riksdagen
har beslutat. Där står det bland annat under rubriken ”Friluftsliv i skyddade
områden” att man ska undvika onödiga inskränkningar för friluftslivet i föreskrifter
och skötselplaner. Länsstyrelsens förslag strider mot detta.
Ta hänsyn till Naturvårdsverkets riktlinjer och process när ni skriver nya
reservatsföreskrifter i Kullabygden.
Friluftsfrämjandet vill åberopa att Länsstyrelsen ska använda Naturvårdsverkets
processbeskrivning när det gäller de nya reservatsföreskrifterna i Kulla bygden. På
sidan 46 hittar ni nedanstående text:
Beakta friluftslivets intressen
Planering och förvaltning av friluftsliv i natur- och kulturområden fyller flera viktiga
samhällsfunktioner. Att allmänheten vill besöka naturreservat och bedriva friluftsliv
är positivt. Ofta är friluftslivet också ett syfte med ett reservat. Friluftsaktiviteter
har betydelse som pedagogiskt verktyg i utbildningssammanhang, det är en viktig
fritidssysselsättning, bidrar till livskvalitet och hälsa och har stor betydelse som
näringsverksamhet i form av naturturism. Det är således viktigt att värdena för
friluftslivet och nyttjandet enligt allemansrätten beaktas, och att bara de föreskrifter
beslutas som behövs för att tillgodose syftet med skyddet. Det finns heller inget stöd
i lagstiftningen för att meddela ordningsföreskrifter för att tillvarata en markägares
eventuella intresse av att reglera allemansrätten.
Friluftslivets intressen på Kullaberg ska särskilt beaktas enligt Miljöbalken. I
Miljöbalken 4 kap 2§ hittar ni följande text:
Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:
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Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil,
Kustområdet i Halland,
Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden,
Kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus,
Kustområdena och skärgårdarna i Småland och Östergötland från Oskarshamn till
Arkösund, Gotland,
Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne,
Länsstyrelsens bemötande
Det är helt riktigt att Länsstyrelsen ska ta hänsyn till friluftslivets intressen. I syftet
till reservatet omnämns, botaniska, ornitologiska och sociala värden, och friluftslivet
anses vara del av syftet med reservatet.
I naturreservatet revideras endast C-föreskrifterna (ordningsföreskrifterna). Det är i
gällande beslut angivet i såväl A-föreskrifterna (som berör markägare och andra
sakägare) som C-föreskrifterna att det är förbjudet att anbringa tavla, plakat, affisch,
skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning. Med tanke på att reservatet är
tätortsnära och ligger i en kommun med begränsad tillgång till allemansrättslig
mark, samt ligger inom riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv och turism
mildras föreskrifterna om tävlingar och snitslar jämfört med remissförslaget.
Länsstyrelsen omformulerar en föreskrift om tillfälliga snitslar som förtydligar att
man kan placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning
i högst 10 dygn. Kontaktuppgifter och datum för uppsättning ska anges på
utplacerade snitslar, orienteringskontroller och liknande. Om snitslar eller
orienteringsskärmar eller liknande ska sitta uppe längre än 10 dygn krävs det
däremot Länsstyrelsens tillstånd.
Länsstyrelsens tillstånd krävs fortfarande för att anordna och organisera tävling eller
liknande arrangemang utanför markerad led, men denna föreskrift avser inte mindre
arrangemang inom skolverksamhet, klubbträningar, klubbtävlingar eller tipsrundor.
Vad gäller de tio friluftsmålen så är det så att målet med ”skyddade områden som
resurs för friluftslivet” enligt en nationell utvärdering ett av tre mål som anses ha en
positiv utvecklingsriktning medan övriga 7 mål har oklar, neutral eller negativ
utveckling.
Naturreservatet omfattas som ni skrivit av Riksintresse för turism och rörligt
friluftsliv enligt 4 kap MB. Dessa områden får inte utsättas för exploatering som
påtagligt skadar dessa värden. Bestämmelserna för detta riksintresse formulerades
mot bakgrund av den konkurrens som under 1970-talet rådde mellan olika
exploateringsintressen, främst miljöstörande industri och fritidsbebyggelse, och
bevarandeintressen och rekreationsintressen.
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På senare tid har det även tillkommit ett annat starkt riksintresse som pekats ut
enligt 4 kap miljöbalken, Natura 2000 området (Möllehässle- Kullens havsbad)- och
de olika riksintressena avvägs mot varandra.
Länsstyrelsen hoppas att Friluftsfrämjandet även fortsättningsvis kan utnyttja
området och önskar ett gott samarbete.
Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Skåne har gjort en översyn av nuvarande ordningsföreskrifterna (Cföreskrifter) för sju befintliga naturreservatet inom kommunen. Skälet är att
föreskrifterna behöver, så långt möjligt, samordnas mellan de olika reservaten.
Utöver det behöver en del text ändras, moderniseras eller utgå. En del annat har
tillkommit. Se samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning stadsmiljö samt
kommunledningskontorets näringslivsavdelnings gemensamma yttrande nedan.
Förbud för eldning ändras så att friluftskök tillåts. Förbudet att tälta mm.
kompletteras med husbil eller liknande (alternativ till enklare övernattning finns i de
vindskydd som av kommunen etablerats i Strandbadsskogen). Period för när ridning
är tillåten synkroniseras med kommunens ordningsstadga.
Nya förbud:
- färdas eller uppehålla sig under perioden 1 april – 15 juli inom område som
markerats på bilaga C
-cykla annat än på allmän eller enskild väg eller särskilt anvisad cykelled (i detta fall
är anvisad led mellan Röllekavägen och Ginstvägen, alternativ cykelled finns på
närliggande Kattegattsleden).
- köra motordriven cykel annat än på allmän eller enskild väg,
- sjösätta vattenskoter eller motsvarande farkost,
- starta eller landa med luftfartyg/drönare, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat
luftfartyg på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå samt
- utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd anordna och organisera tävling,
terränglöpningsarrangemang, lägerverksamhet, tipsrunda eller liknande
arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
Reglering av cykling anses nödvändig då området är välfrekventerat av gående,
hundägare och löpare. Cykling har tillkommit i senare tid och är växande vilket
skapar konflikt. Krav ställs på att hund ska hållas i fysiskt koppel då problemet med
lösa hundar är ett ständigt återkommande. Vattenskoter orsakar både störning för
besökare och djurlivet, särskilt för tumlare och sjöfågel. Drönare eller motsvarande
är en ny teknik som tidigare föreskrifter inte har kunnat förutse. Organiserade
aktiviteter regleras på så sätt att förvaltningen ska kunna styra dem dit där de orsakar
minst skada.
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Förslaget till ändrade ordningsföreskrifter för Nyhamnsläge-Strandbadens
kusthedsreservat ligger i linje med förvaltningen av området samt kommunens
planer och intentioner.
Lunds botaniska förening: har tagit del av handlingarna rörande förslaget om
nya ordningsföreskrifter i naturreservatet Nyhamnsläge-Strandbadens
kusthedsreservat. Ändringarna är rimliga och vi har inget att invända mot dessa.
I reservatet förekommer Martorn, och för att förhindra att dessa plantor skadas av
oaktsamhet har någon markerat växtplatserna med ringar av sten. Detta högst
vällovliga initiativ är lyckligtvis förenligt med föreslagna föreskriften om förbud med
stapling av sten i hög.
Länsstyrelsens bemötande
Länsstyrelsen hoppas på vidare positiv utveckling för martornen som är en hotad art
som klassas som starkt hotad enligt den nationella rödlistan. Länsstyrelsen har inga
invändningar mot stenringar som markerar plantor av martorn.
IS Kullen
IS Kullen bildades 1942 och från 1970-talet har klubben bedrivit orientering samt
skidåkning i Höganäs kommun. Det innebär att vi har haft träningar, tävlingar och
andra arrangemang i naturreservat inom Höganäs kommun i nästan 50 år. Allt har
skett i bästa samförstånd med Höganäs kommun såväl som markägare, arrendatorer
och jägare. De nya förslagen kommer delvis förhindra samt försvåra vår verksamhet.
IS Kullen har därför följande synpunkter.
• Enligt miljöbalkens portalparagraf är "människans rätt att förändra och bruka
naturen förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl". Detta innebär
att ansvaret vilar på den som sätter ut eventuell snitsel eller skärm att ta in
densamma. Detta bör framgå tydligt i föreskrifterna istället för ett förbud.
• Enligt förslaget är det förbjudet att placera ut för reservatet främmande
föremål. Det innebär att IS Kullen men även skolor inte ska kunna sätta ut
kontroll stativ och snitslar eller skärmar vid träningar, undervisning och
tävlingar utan tillstånd Skolornas läroplan har två prioriterade mål. Det är
orientering och simning. Det är oerhört viktigt att man underlättar (inte
försvårar) för skolornas möjlighet till orienteringsundervisning samt för oss
att bedriva en meningsfull verksamhet. Anser Länsstyrelsen att miljöbalkens
portalparagraf angående eget ansvar (se ovanstående punkt) ej är tillräcklig
vill IS Kullen ha möjlighet att placera ut tillfälliga kontroll markeringar och
snitslar under minst 7 dagar utan tillstånd. Detta bör gälla även
skolverksamhet.
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• Enligt förslaget på nya föreskrifter för naturreservaten i Höganäs kommun
krävs Länsstyrelsens tillstånd för i princip alla arrangemang inklusive enklare
arrangemang som ungdomsträningar, skolorienteringar och tipspromenader.
Detta skulle innebära ett stort merarbete och byråkrati. Vi anser det vara
ogenomförbart. Skogen och naturen är orienteringens arena. Det betyder att
IS Kullen har och kommer alltid att värna om naturens unika flora och fauna.
IS Kullen som orienteringsförening är ambassadörer för fri luftslivet. Syftet
med ett naturreservat är bl. a att tillgodose områden för friluftslivet. Enligt
regeringens friluftsmål punkt 7 och I ska skyddade områden som
naturreservat göras attraktiva för friluftsliv och rekreation. Det innebär att
friluftslivet inte får begränsas så att möjligheterna att bedriva ex. orientering
försvåras eller försvinner. Istället bör orienteringen framhållas specifikt i det
regelverk som nu arbetas fram.
Länsstyrelsens bemötande
När det gäller miljöbalkens portalparagraf så är det angeläget att vid beslut som rör
naturreservat se till att beakta följande skrivningar:
”Miljöbalken ska tillämpas så att …
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas”.
Situationen för biologisk mångfald är idag över lag mycket problematisk och många
arter är hotade.
När det gäller föreningens synpunkt om främmande föremål så anser Länsstyrelsen
normalt inte att skyltstativ utgör ett främmande föremål som avses i föreskriften
C10. Men för att tillmötesgå IS Kullens skrivs ett undantag in om att föreskriften om
främmande föremål inte gäller i samband med att Länsstyrelsen lämnat skriftligt
tillstånd till arrangemang, t.ex. tävling och i vissa reservat även lägerverksamhet.
Detta är en fungerande lösning då de anläggningar och främmande föremål som
Länsstyrelsen anser vara nödvändiga för arrangemanget inkluderas i tillståndet.
Länsstyrelsen tydliggör även att tillfälliga orienteringskontroller får sättas upp i
föreskrift C16 där det framgår att är tillåtet att placera eller sätta upp snitsel,
orienteringskontroll eller liknande anordning i högst 10 dygn. Kontaktuppgifter och
datum för uppsättning ska anges på utplacerade snitslar, orienteringskontroller och
liknande.
Föreskriften om att placera eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
anordning gäller inte tillfällig uppsättning av tavla, skylt, affisch eller liknande
anordning som godkänts av Länsstyrelsen i samband med att skriftligt tillstånd
lämnats till arrangemang.
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Med tanke på att reservatet är tätortsnära och ligger i en kommun med begränsad
tillgång till allemansrättslig mark, samt ligger inom riksintresse för friluftsliv samt
rörligt friluftsliv och turism mildras föreskriften som krävde Länsstyrelsens tillstånd
för att organisera tävlingar och liknande. Föreskriften får ett undantag som innebär
att mindre arrangemang inom skolverksamhet, klubbträningar, klubbtävlingar eller
tipsrundor kan genomföras utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd.
Länsstyrelsens hoppas att IS Kullen är nöjda med ändringarna och önskar ett fortsatt
gott samarbete.
Naturskyddsföreningen i Kullabygden
Naturskyddsföreningen i Kullabygden lämnar ett allmänt samlat yttrande för
ändrade ordningsföreskrifter i 7 olika naturreservat i Höganäs kommun.
Allmänt, positivt ur flera aspekter med besökare i reservaten. Också för grupper
med olika former av funktionshinder. Dock ser vi med viss oro på att ”alla hörn” av
reservaten görs tillgängliga på ett lätt och anpassat sätt. Här måste en avvägning ske
så att naturhänsyn får väga tyngre än tillgänglighet. Exploateringsintressen – särskilt
kommersiella sådan – måste underordnas de avsikter som givits vid skapandet av
skyddet.
Ovanstående ska givetvis ses mot bakgrund av att ”naturupplevelse” idag inte är lika
med stillsam promenad och kaffekorg i kanten av stigen. Naturen har blivit en arena.
Länsstyrelsen är givetvis inte obekant med denna utveckling. Mountainbike,
klättring, hang-gliding, drönarflygning, allehanda flytetyg m.fl. aktiviteter. Extra
viktigt att i reservatföreskrifter och tillsyn ha med detta perspektiv.
Bestämmelser – tillsyn – sanktion. En kedja som måste uppmärksammas. Det ligger
ingen ”magi” i själva stadfästandet eller i texten på anslaget reservatentrén. Vi tror
att de flesta besökare – även de som ”felar” – är beredda att ta reson vid vänligt, men
korrekt, påpekande från någon, som där det med all tydlighet framgår att
vederbörande har bemyndigande. Om vi tillåter oss att generalisera är svensk policy
i reservat och nationalparker mycket välkomnade och pedagogisk. Bra! – Men, det
fordras också ett moment av viss ”stränghet” då och då. Med dagens medier sprids
annars lätt informationen att det är helt ofarligt att vildcampa, friåka på cykel, elda
etc. Så – tydligt och ”respektingivande” klädd personal. Ev. också i kombination
med närboende (timarvoderade ?) som åtar sig att på Länsstyrelsen uppdrag då och
då patrullera i området.
Är inte helt säker på hur fisketillsyn fungerar, men nog tar frivilliga då och då på sig
västen- med texten ”Fisketillsyn” ! – och sheriffbrickan för att kolla vad som händer
längs med våra åar. Inga figurer som tjuvfiskare vill möta!
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Länsstyrelsens bemötande
Det är viktigt att Länsstyrelsen och andra berörda aktörer i allra möjligaste mån
arbetar för att få berörda intressegrupper att samsas om samma leder för att
minimera den totala arealen stig i naturreservatet.
När det gäller kommersiella intressen så är det ordningsföreskrifterna som gäller,
vilka ibland innebär en inskränkning i allemansrätten. Allemansrätten kan användas
kommersiellt, men om verksamheten ger skador på naturen eller besvär för
markägaren får arrangören inte längre använda marken på det viset.
En verksamhet eller åtgärd som kan förändra eller påtagligt påverka naturmiljön
kräver samråd med länsstyrelsen eller kommunen.
Länsstyrelsen är medveten om att karaktären på naturupplevelser har förändrats
över åren och även blivit med diversa. Länsstyrelsen lägger stor vikt vid att ta hänsyn
till detta i sin verksamhet så långt det går inom rådande lagstiftning.
Ordningsföreskrifter som meddelas måste vara nödvändiga för att tillgodose syftet
med skyddet.
När det gäller relationen mellan bestämmelse-tillsyn-sanktion, så är det viktigt att
nämna att avsikten med denna revidering av ordningsföreskrifter är att ”Nya,
uppdaterade föreskrifter ska göra det tydligare för besökare om vad som gäller inom
reservatet och samtidigt förenkla för förvaltningen av naturreservaten.
Föreskrifterna ska vara kända för besökarna och lättförståeliga både i vad de innebär
och varför de finns. Friluftslivet ska ges möjlighet att utvecklas där det bedöms
möjligt utan att naturvärdena riskeras. Det ska också vara likriktade bestämmelser i
naturreservat som gränsar till varandra eller ligger nära varandra. Det ska underlätta
för Länsstyrelsen och kommunerna att upplysa allmänheten om vad som gäller inom
naturreservaten.” Länsstyrelsen instämmer vidare i att det är mycket viktigt att
tillsyn och sanktioner fungerar väl och därför sker ett kontinuerligt
förbättringsarbete inom de ramar som finns till Länsstyrelsens förfogande.
Länsstyrelsen försöker genom föreslagna föreskrifter reglera en del aktiviteter som
riskerar att negativt påverka områdets naturvärden. Länsstyrelsen välkomnar
besökare till reservatet men är medvetna om att det krävs både information och
tillsyn för att föreskrifter ska efterlevas. Det finns möjlighet att utbilda och förordna
s.k. naturvårdsvakter som med stöd av bl.a. 26 kap. 23-24 §§ miljöbalken, har i
uppdrag att se till att föreskrifter för områden, naturföremål samt djur och växtarter
efterlevs.
Nyhamns byförening
Förslag till svar mht Länsstyrelsens remiss ang. nya ordningsföreskrifter för
naturreservatet Nyhamnsläge - Strandbadens kusthedsreservat i Höganäs kommun.
Dnr 511-11060-2019 1284-209 Förslaget i stort bra men vi har några synpunkter
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• “C Ordningsföreskrifter…..” pkt 14: … förbjudet att flyga på en höjd
understigande 120 meter över medelhavsnivå” strider mot “Upplysningar
om … reservatsföreskrifter (sid 3/9) ang Transportstyrelsens bestämmelser
för civil luftfart som anger “… inte får flygas på en högre höjd än 120 m över
mark- eller vattenyta…” (avser främst drönare). Vi anser att det är rimligt att
kräva att drönare el. motsv. ej får flyga under 120 m över havs- eller
markyta för att inte störa vare sig människor eller djur.
• “C Ordningsföreskrifter…” pkt 16: Det känns orimligt att det skall krävas
Länsstyrelsens skriftliga tillstånd för att dra upp en jolle eller mindre båt på
stranden - en lite båt man använder för enklare fiske eller bad pga 1) “det hör
till” strandbilden och har gjort så i generationer, 2) det är ont om lediga
båtplatser i hamnen, 3) det finns bara ett fåtal “kåsar” där man annars kunde
förtöja sin jolle. Däremot vore det på sin plats att kräva att båtarna märks
med ägarens namn och kontaktuppgifter då det ligger några båtar på
stranden/heden som är uppenbart övergivna och dessa kunde efter kontakt
med ägaren, eller om denne inte går att spåra, transporteras bort (av LST).
• C Ordningsföreskrifter…” pkt 5: Föreslår att passage till stranden för
ridning skulle kunna tillåtas även vid Lilla Skärsvägens förlängning och inte
bara vid Stora Skärsvägen.
• - “C Ordningsföreskrifter…” pkt 8: Att kräva att hund eller annat
sällskapsdjur hålls i fysiskt koppel är säkert relevant under fåglarnas
häckningsperiod (1 april till 15 juli?) men annars bör de kunna få vara fria
från koppel. Dock bör ägaren se till att hunden/ sällskapsdjuret inte befinner
sig längre bort från honom/henne är ca 10 m och inte heller okontrollerat
rusar emot personer man möter på sin promenad,
• - “C Ordningsföreskrifter…” pkt 17: Det känns orimligt att det skulle krävas
LST skriftliga tillstånd för att arrangera tipsrundor som ju mestadels går på
det existerande vägnätet och för de fall de delvis läggs inom Naturreservatets
område inte medför mer slitage än av de som vandrar på Kullaleden.
Dessutom gynnar de folkhälsan och det rörliga friluftslivet och det borde
även vägas in.
• Ang Länsstyrelsens bedömning (sid 6/9): Att cykling (med “Mountainbike”)
på naturreservatet bör begränsas och styras om till andra leder känns
relevant då det sliter en hel del på marken och för att många cyklister visar
bristande hänsyn till de som promenerar på heden. Dock bör barn kunna få
cykla på heden med “vanlig” cykel.
• Nyhamns byförening vill förvissa sig om att de nya ordningsföreskrifterna
(mht förbud mot anläggning, skyltar, terrängkörningslag etc) inte
omöjliggör för oss att, utan LST skriftliga tillstånd:
- ha kvar badbryggan
- ha kvar toaletten vid badbryggan
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- sätta upp tillfälliga anslag för att informera om strandstädning,
Valborgsfirande, Midsommarfirande etc samt att ha en skylt på
badbryggan som informerar om vem man ska kontakta om något gått
sönder eller saknas på bryggan.
- få köra ner till badbryggan med bil/traktor i samband med
bryggiläggning/upptagning och vid reparationer då virke, verktyg,
maskiner etc behöver transporteras till arbetsplatsen.
- sätta upp Midsommarstång och använda högtalare för musiken i
samband med Midsommarfirande.
Länsstyrelsens bemötande
Transportstyrelsen har huvudansvaret att reglera drönare. Länsstyrelsen får inte
reglera drönare på annat sätt än vad som angetts i dagsläget, då miljöbalken inte får
reglera drönare på högre höjd än 120 meter. Första juli i år träder nya regler för
flygning av drönare i kraft. Reglerna blir gemensamma inom EU. På
Transportstyrelsens hemsida finns information om vad reglerna innebär,
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-ochluftvardighet/dronare
Länsstyrelsens tillstånd får man utan att avgift eller liknande måste betalas.
Tillståndskravet är ett sätt att reglera hur mycket och var båtar läggs upp på
stranden. I tillstånden kan även skrivas in att båten ska märkas med kontaktuppgifter
till ägaren.
Ridningen regleras på samma sätt som gäller i kommunens lokala ordningsstadga,
och ny ridled läggs inte till i dagsläget.
Vad gäller koppeltvång för hundar, så är fågellivet i strandnära miljöer särskilt
störningskänsligt. Naturreservatet utgör inte bara en viktig häckningslokal för många
fåglar utan är även en viktig rastlokal för många fågelarter och flera rödlistade arter
ses under vintertid i reservatet t.ex. bläsand (VU) ,ejder (EN), havstrut (VU),
kricka (VU), skrattmås (NT), gravand (NT) strandskata (NT), sävsparv (NT) och
vinterhämpling (VU). Lösspringande hundar riskerar att störa fågellivet inte bara
under häckningsperioden, utan även då flyttfåglar vilar eller under vintertid, och
därför anser Länsstyrelsen att det finns fog för att inför koppeltvång året runt i
naturreservatet.
Angående tipsrundor så in förs ett undantag till föreskriften som gör att man
tillfälligt kan få sätta upp tipsrundor.
Angående cykling så bedömer Länsstyrelsen att föreskriften blir tydligare utan att
barn på vanliga cyklar ska undantas, och tidigare formulering kvarstår.
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Vad gäller toalett och badbrygga är dessa befintliga anläggningar som inte påverkas
av ändrade ordningsföreskrifter. Undantag kan ges för information vid bryggan.
Det finns inte något förbud i reservatsföreskrifterna för fordonstrafik som behövs för
bryggiläggning/upptagning och bryggreparationer
Ett undantag ges i föreskriften så att man kan sätta upp en midsommarstång.
Däremot skrivs inte något undantag in för högtalare i samband med
Midsommarfirande, men om de inte används på högljutt eller störande sätt är det
inte något problem.
Puggehatten Skånes Mykologiska Förening:
Puggehatten ser mycket positivt på att ordningsföreskrifterna uppdateras. Samtidigt
vill vi utrycka vår stora förvåning över att gängse, ganska allmänt hållna, föreskrifter
gällande plockning och/eller insamling av kärlväxter, mossor, lavar, svampar och
ryggradslösa djur helt saknas i förslaget till nya föreskrifter. Inget skäl till detta anges
heller i förslaget. I motiveringen till revideringen anges att det är ett önskemål från
Höganäs kommun att få likalydande ordningsföreskrifter i kommunens reservat. Att
då formulera dessa enligt förslaget är mycket märkligt sett till den samsyn i dessa
frågor som Puggehatten m.fl. föreningar haft med Länsstyrelsen de senaste åren där
just konsekventa föreskrifter varit en hörnsten i resonemanget.
Att området inte är känt som viktigt för någondera gruppen är inget argument som
håller. Att så långt det är möjligt ha konsekventa ordningsföreskrifter i ALLA
reservat är en given fördel om det ska vara möjligt att få allmänheten att ta till sig att
det (oftast) finns inskränkningar i allemansrätten i våra reservat. Detta är ännu
viktigare i den situation som råder 2020 med större utnyttjande av reservat för
rekreation än någonsin tidigare, en effekt som kan förväntas kvarstå under lång tid.
Reservatsbildningen skedde ursprungligen 1977 och skötselplanen är från 1977,
ändrad 1979. Inga rödlistade eller andra arter nämns, bara vegetationstyper nämns
och några träd- och buskar. Inga undersökningar, utöver underlaget till
reservatsbeslutet, verkar ha gjorts överhuvudtaget. På Artportalen finns framförallt
insekter rapporterade. Föreskrifter enligt gängse modell utgör inget hinder mot
amatörers och föreningars inventeringar då det normalt skrivs in undantag för
insamling av enstaka beläggexemplar för bestämning, under förutsättning att fynden
rapporteras på Artportalen och att fridlysningsbestämmelserna respekteras.
Däremot kan de bidra till ett bättre skydd för vissa artgrupper.
Vår absoluta övertygelse är att det är bättre att vara proaktiv och ha med sådana
bestämmelser från början istället för att (kanske) införa dem senare då behov kan ha
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konstaterats. Att dessa, som det formuleras i förslaget, "inte längre behövs" känns
verklighetsfrämmande sett till de erfarenheter vi många gånger gjort på senare år.
Föreningen, eller enskilda medlemmar, kan framöver och efter överenskommelse
bidra till att öka kunskapen om områdets funga.
Länsstyrelsens bemötande
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att vara konsekvent med föreskrifter, men
måste även beakta att Länsstyrelsen inte får ha med föreskrifter som överreglerar
vad man får göra i reservaten. I ett naturreservat som inte har känsliga orkidéer eller
andra sällsynta växter som folk kan tänkas plocka kan det uppfattas som underligt
om man inte får plocka blommor. Om det inte finns någon särskild art som hotas av
plockning eller bör man inte ha med denna föreskrift, utan föreskriften ska vara med
när syftet tillåter och det finns något särskilt vi vill skydda från plockning. I aktuellt
reservat finns det förvisso rödlistade kärlväxter men varken länsstyrelsen eller
floraväktare anser att det är större risk för plockning här. Samma sak gäller för
evertebrater och kryptogamer. Det är även så att inskränkningarna som görs får inte
gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. När man
endast reviderar ordningsföreskrifterna ändras inte syftet med reservatet, även om
mer kunskap har framkommit om reservatets värden över tiden. För närvarande har
länsstyrelsen endast möjlighet att revidera ordningsföreskrifterna och inte syfte samt
A- och B-föreskrifter.
Länsstyrelsen bedömer att uppgrävning av växter kan vara en risk i området och
därför bibehålls föreskriften om förbud mot detta.
Länsstyrelsen ser fram emot att tillsammans med Puggehattens medlemmar öka
kunskapen om områdets funga.”
Skogsstyrelsen:
Skogsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende. Skogsstyrelsen är
tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga
åtgärder på skogsmark. Vidare igår bland uppgifterna att medverka vid frågor om
samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser.
Vi har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare
information att tillföra som har bäring på detta.
Skånes Ornitologiska förening (SKOF)
SKOF anser att det är direkt olämpligt att ha med bestämmelsen om att man kan
anlägga en särskilt anvisad cykelled i reservatet, med tanke på att reservatet är
väldigt smalt på flera platser. Vid de smalaste passagerna ligger dessutom de
allmänna badplatserna både i Strandbaden och i Nyhamnsläge.
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Länsstyrelsens bemötande
Länsstyrelsen misstänker att SKOF har missuppfattat var cykelleden går, eftersom
man hänvisar till smala passager. Det är endast en kort sträcka i östra delen av
naturreservatet som man utpekat som cykelled (se kartbilaga). Länsstyrelsen står fast
vid sin uppfattning att cykling kan ske på den utpekade cykelleden, och föreskriften
kvarstår.
Strandbadens byaförening
Bakgrund
Strandbadens Byaförening har i flera år på olika sätt verkat för att regler och
skyltning utmed Kullaleden och kuststräckan i Strandbaden görs enhetlig oavsett om
det handlar om naturreservat som lyder under länsstyrelsens naturvårdsenhet eller
kommunala naturvårdsområden. För snart ett år sedan framförde vi att vi såg
mycket positivt på att Länsstyrelsens naturvårdsenhet och Höganäs kommun inlett
ett arbete med detta gällande alla naturreservat i kommunen.
Byaföreningen har särskilt tryckt på om att cykling ska vara förbjuden längs hela
kuststräckan i Strandbaden bortsett från Böljegatan och att hundar alltid ska vara
kopplade. En ökad enhetlighet och tydlighet behövs vad gäller t ex
camping/tältning, ridning och eldning. Byaföreningen förordar att all skyltning ska
vara i symbolform. Det är lättare att förstå symboler än text som kanske inte ens är
på ett språk man förstår.
Övergripande synpunkter
Strandbadens Byaförening är i stort positiv till nu liggande förslag om nya
ordningsföreskrifter för naturreservatet Nyhamnsläge – Strandbadens
kusthedsreservat. Det är mycket bra att det nu görs klart att det är förbjudet att
cykla, rida, tälta och elda, att hundar ska vara kopplade samt att det råder
beträdnadsförbud på Ören under fåglarnas häckningsperiod. Det är bra att förslaget
ligger nära de regler som gäller inom kommunens naturområde ”Strandbaden –
Trollskogen”, som finns söder om reservatet. Så fort förslaget är beslutat är det
viktigt att detta synliggörs genom tydlig skyltning. Skyltningen bör företrädesvis
vara i symbolform och all text bör finnas på olika språk.
I reservatet gäller förbud mot cykling. Dock gäller att man får cykla på allmän
eller enskild väg eller särskilt anvisad cykelled. I detta reservat finns en anvisad
cykelled vid östra gränsen på befintliga stigar mellan Röllekavägen och Ginstvägen
som det redan cyklas på. I sig kan den cykelleden vara motiverad som en förlängning
av Strandbadsvägen. Ett problem är att cykling idag inte är tillåten åt båda hållen
fullt ut på Strandbadsvägen. Ett annat större problem är hur man ska skylta och göra
förståeligt att cykling endast är tillåtet på den anvisade cykelleden. Det krävs då att
skyltningen görs mycket tydlig och att avspärrningar sätts upp.
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I reservatet gäller förbud mot eldning. Dock gäller att man får använda
friluftskök. Ett problem är att friluftskök finns i många olika former och storlekar.
Det finns t ex vedeldade kök och då ligger man mycket nära vanlig eldning. Ett
annat problem är att det inte minst under de senaste åren ofta varit torrt i marken
och att generellt eldningsförbud av olika grader införts. Om man tillåter användning
av friluftskök, innebär det att man måste tydliggöra att detta endast är tillåtet under
vissa förutsättningar. Det är definitivt lättare att skylta och göra förståeligt ett
eldningsförbud oavsett form, dvs inte ens friluftskök tillåts användas. Det är bättre
att anordna särskilda grillplatser med goda släckningsmöjligheter. En sådan finns i
kommunens naturvårdsområde ”Strandbaden – Trollskogen” vid Kullaledens
grillplats, förutsatt att man där förbättrar släckningsmöjligheterna.
Ett förbud mot att flyga med drönare eller liknande under 120 meter är bra
för att skydda bl a badgäster och djur. Samtidigt har Transportstyrelsen ett generellt
förbud mot flygning av drönare över 120 meter. Det innebär sammantaget förbud
mot drönare oavsett flyghöjd. Om det är det man menar, är det bättre att också
ange detta.
Det är bra att man på något sätt reglerar uppläggning av båt. Den uppläggning
som sker idag är inte särskilt stor. Det problem som ibland uppstår gäller till synes
övergivna och ofta trasiga båtar. Bortforsling i samband med strandstädning försvåras
av att det kan bli tal om egenmäktigt förfarande. Det gäller här att hitta ett enkelt
och lätthanterligt system.
Kommunen utför tångrensning på en del av stränderna. På andra delar av
stranden gör kommunen ingen tångrensning. En fråga är då i vilken utsträckning och
på vilket sätt det är tillåtet att på egen hand och på egen bekostnad bedriva
tångrensning. Tångrensning innefattas kanske inte av dessa ordningsföreskrifter,
men det behövs någon form tydliga anvisningar.
Länsstyrelsens bemötande
Det är viktigt att skyltningen är tydlig för cyklister.
Vad gäller reglering av eldning, så finns det alltid andra regler – som när det är
extremtorka och allmänt eldningsförbud som går utöver reservatsbestämmelser. I
bestämmelsen syftar friluftskök på typen mindre friluftskök, för vandring som drivs
med flytande bränsle eller gas. En risk med friluftskök har varit när man fyller på
flytande bränsle, men numer finns det bättre säkerhersflaskor som minskar risken
för olyckor. Även om man anordnar grillplatser så är det förbjudet att elda där då
väderförhållandena är sådana att allmänt eldningsförbud råder. Länsstyrelsen har i
aktuellt fall bedömt att det är lämpligt att tillåta eldning med friluftskök, och har
inte pekat ut plats för fast eldstad. Om det blir ett problem att folk har med sig
större modeller av vedeldade friluftskök i naturreservatet, kan det vara en anledning
att göra en ny översyn av ordningsföreskrifterna.
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Vad det gäller drönare så finns informationen att det är förbjudet att flyga över 120
m höjd enligt Transportstyrelsens regler under rubriken Upplysningar i beslutet. I
föreskrifterna får inte länsstyrelsen reglera höjder över 120 meter över
medelhavsnivån, eftersom detta inte regleras enligt miljöbalken.
Första juli i år träder nya regler för flygning av drönare i kraft. Reglerna blir
gemensamma inom EU. På Transportstyrelsens hemsida finns information om vad
reglerna innebär, https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-ochluftvardighet/dronare
Länsstyrelsen håller med om att det är lämpligt att skriftligt tillstånd krävs för
uppläggning av båtar, då är det lättare att hantera olovligt upplagda båtar eller
vrakrester.
I reservatets skötselplan finns det angivet att tångrensning inte ska utföras på vissa
sträckor, se prickade områden på sidan 22. Allmänheten har inte rätt att utföra
tångrensning då tångtäkt är en rättighet för fastighetsägare i vissa fall. Området
omfattas dessutom av strandskyddsbestämmelser och utgör Natura 2000 område,
och tångrensning ska därför prövas, då växt och djurliv riskerar att påverkas av
tångrensning.
Sveriges geologiska undersökning(SGU)
Sveriges geologiska undersökning (SGU) avstår från att yttra oss
Vägföreningen Kullens havsbad
Vägföreningen Kullens Havsbad instämmer i behovet av synkronisering med
föreskrifter i övriga naturreservat i Höganäs kommun.
Vägföreningen anser också att den uppdatering och det tydliggörande av
föreskrifterna som nu görs är nödvändig.
Vi har inga synpunkter på de föreslagna föreskrifterna utom på avsnittet som handlar
om cykling (se nedan).
Vägföreningen har däremot funderingar kring hur föreskrifterna enkelt ska
tillgängliggöras för allmänhet/ besökare i reservatet. Föreskrifterna finns upplagda
att läsa på Länsstyrelsens hemsida. Men vid besök i reservatet ska man också på
enkelt sätt kunna orientera sig medelst skyltar mm om vad som gäller; kopplat
husdjur, beträdnadsförbud på ören viss tid mm. Alla är inte digitala!
Det ska finnas tydliga gränsmarkeringar runt reservatet med hela stolpar med
markering Naturreservat, var det börjar och slutar. Går man t.ex. över
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Skälebäcksbron norrut finns inga markeringar/skyltar som talar om att man är mitt
i reservatet.
Vi anser det är av yttersta vikt att de nya föreskrifterna presenteras på ett tydligt och
positivt sätt!
Ang. cykling i reservatet.
Inga nya cykelvägar i området behöver etableras. Vi föreslår istället att cyklister
söderifrån hänvisas upp på den redan etablerade Kattegattsleden vid Lysekilsgatan i
Strandbaden. Leden fortsätter sen norrut mot Mölle. Cyklister norrifrån är redan på
Kattegattsleden med hänvisning att följa den. Inga cykelleder bör finns i reservatet.
Länsstyrelsens bemötande
Länsstyrelsen håller med om att det är viktigt att de viktigaste föreskrifterna ska
finnas lätt tillgängliga på skyltar vid reservatet. Naturreservat ska även vara utmärkta
med gränsstolpar- och bristen på markeringar vid Skälebäcksbron kommer att
åtgärdas.
Länsstyrelsen anser inte att det blir någon skada om cykling tillåts på aktuell cykelled
och kvarstår vid denna bedömning.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS
BESLUT
Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du skriva till Regeringen,
Miljödepartementet. Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen i Skåne län,
Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ.
Tid för överklagande

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 20 november 2020.
Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska överklagandet dock
ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Innehåll

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange:
• vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer (diarienummer),
• på vilket sätt ni vill att beslutet ska ändras,
• er adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
• eventuella handlingar eller annat som stödjer er mening.
Ytterligare upplysningar

Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen,
telefon 010-224 10 00 (växel).

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

