MÄNNISKAN OCH
NATUREN PÅ
FALSTERBOHALVÖN
Information och
regler för besökare
i naturreservat och
andra naturområden på
Falsterbohalvön

Länsstyrelsen Skåne skyddar och förvaltar skånsk natur. Samtidigt arbetar Länsstyrelsen för
att Skåne ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.
På länsstyrelsens webbplats finns information om nationalparker och naturreservat. Du hittar
också information om allemansrätt.
Besök www.lansstyrelsen.se/skane/hittaut för mer information. Du kan också kontakta oss per
telefon 010-224 10 00 eller via epost; skane@lansstyrelsen.se

FÖLJ SKÅNSK NATUR PÅ FACEBOOK

Falsterbohalvön i Vellinge kommun har en unik och fantastisk natur.
Här kan man bo med havet och naturen tätt intill sig. Varje år kommer
tusentals människor på besök för att njuta av sol, bad och natur.
För att bevara de höga naturvärdena är en stor del av halvön skyddad.
Det finns idag nio naturreservat som skyddar land och vatten kring
Falsterbohalvön. Varje naturreservat har sina egna bestämmelser som
reglerar vad besökaren får och inte får göra. Dessa regler kan skilja sig
mellan reservaten.
Dessutom finns det andra lagar och förordningar, som strandskydd
och kommunens ordningsstadgar att ta hänsyn till.
Det är lätt att bli förvirrad av alla regler. Vad är det som gäller?
•

Får jag göra upp eld på stranden?

•

När får jag besöka Måkläppen?

•

Kan jag fiska överallt?

•

Får jag ha hunden med mig på stranden?

•

Var får jag vindsurfa?

Syftet med denna folder är att berätta om Falsterbohalvöns
naturreservat och de regler och föreskrifter som gäller för besökare på
och omkring Falsterbohalvön.
Falsterbohalvön räcker till för både människan och naturen. Om
vi tar hänsyn till växter, djur, fåglar och livet i havet finns det goda
möjligheter till en lyckad samexistens mellan människan och naturen.
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VAD GÄLLER NÄR JAG VILL....

VANDRA

Det är något speciellt med att vandra längs havet. Du är välkommen att gå, springa eller
vandra överallt längs Falsterbohalvöns stränder, förutom där det är beträdnadsförbud.
Det finns möjlighet att vandra runt halvön, från Foteviken till Kämpingebukten
på Skåneleden. Två av Skåneledens etapper (etapp 20 och 21 på SL5) går utmed
Falsterbohalvöns stränder.

ÖVERNATTA

I samtliga naturreservat är det förbjudet att övernatta både i tält, husvagn eller husbil.
Vellinge kommuns ordningsföreskrifter säger dessutom att det är förbjudet att tälta
eller stanna med husvagn eller husbil i mer än 24 timmar på hela Falsterbohalvön.
Enda platsen som är tillåten att övernatta på är Falsterbo Camping & Resort vid
Skanörs Ljung.

GÖRA UPP ELD

Det är förbjudet att elda på stränderna på hela Falsterbohalvön enligt Vellinge
kommuns ordningsföreskrifter.
Det är bara på kommunens anordnade grillplatser som man får göra upp eld och grilla.
Var dessa finns hittar du på https://vellinge.se/fritid-och-kultur/natur-och-friluftsliv/
grillplatser/.
I naturreservaten Kämpinge strandbad, Norra Ljunghusen, Ljungskogen &
Ljunghusen, Foteviken samt på Måkläppen är det förbjudet att göra upp eld i hela
reservatsområdet.
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VAD BETYDER BETRÄDNADSFÖRBUD?
Inom avgränsade områden i några naturreservat på Falsterbohalvön är det beträdnadsförbud.
Det betyder att det är förbjudet att vistas inom detta område under en del av året. Man får
inte gå in i området och inte heller närma sig det från havssidan.
Det är olika tidsperioder på beträdnadsförbudet på olika platser, se nedan. Kontrollera på
reservatets informationsskyltar eller på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/skane/
hittaut vad som gäller för just det område du ska besöka innan du ger dig ut i ett reservat.
Följande beträdnadsförbud finns inom naturreservat på Falsterbohalvön, se även karta på
sidorna 12-13.
•

FLOMMEN - det är förbjudet att gå ut på den norra reveln under tiden 1 april - 15 juli.

•

ÄNGSNÄSET - är en del av naturreservatet Skanörs Ljung och Ljunghusen/Ljungsskogen
och där är beträdnadsförbud mellan 1 april och 15 juli.

•

FOTEVIKEN - I Fotevikens naturreservat har Lilla Hammarsnäs, Tygelsjö ängar och Lilla
Hammars holme beträdnadsförbud mellan 1 april-15 juli och Dynan och Eskilstorps
holmar mellan 1 mars – 30 november.

•

MÅKLÄPPEN - det är förbjudet att gå ut på Måkläppen, fara med båt inom området eller
gå iland på Måkläppen mellan 1 februari och 31 oktober.
Observera att det sedan hösten 2021 finns två zoner inom reservatet där det är
beträdnadsförbud hela året!

MÅKLÄPPEN
ÄR SÄLARNAS Ö
MELLAN 1 FEBRUARI
OCH 31 OKTOBER

HUNDAR I NATUREN
Ta gärna med dig hunden ut i naturen. Men för att skydda de vilda djuren
och fåglarna är kraven höga på dig som hundägare. Det är viktigt att du
känner till vilka regler och bestämmelser som gäller vid hundpromenader.
Generella regler för hundar
Under tiden 1 mars – 20 augusti måste du som hundägare ha ett ”osynligt” koppel på din
hund. Den får inte springa fritt i områden där det finns vilt, vilket även innefattar parker och
grönområden. Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att hunden i allra flesta fall måste
hållas i koppel. Om den är lös får den bara vara någon meter från dig.
Under övriga tider på året får du bara ha din hund lös om den är inom synhåll och du kan
stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur.
Tänk också på att många människor är rädda för hundar. Hur snäll din hund än är, kan det
kännas obehagligt att möta en lös hund.
I naturreservat gäller speciella regler när det
gäller hundar

Hundar får inte vara med på
badstranden under dagtid på sommaren

Inom naturreservat har man ofta regler om
kopplingstvång på hundar för att skydda
djurlivet. Tyvärr varierar reglerna mellan olika
naturreservat på Falsterbohalvön.

Vellinge kommun har lokala föreskrifter
som bestämmer var hundar får vistas. På
samtliga badstränder gäller hundförbud
under sommaren.

Koppeltvång 1 mars - 20 augusti
Skanör Höll

Man får inte ha med sig hunden på
stränderna från kl 6 på morgonen till kl 20
på kvällen under perioden 15 maj till 31
augusti. Det gäller även stränderna i naturreservaten.

Koppeltvång 1 mars - 31 augusti
Ljungskogen och Ljunghusens naturreservat
Koppeltvång 1 mars - 31 oktober
Flommen

På stranden norr om Skanörs hamn finns
en hundbadplats. Här kan hundarna få
svalka av sig och njuta av vattnet.

Koppeltvång hela året
Foteviken
På Måkläppen får man aldrig ta med sig hund.
I övriga reservat gäller generella regler för
hundar samt Vellinge kommuns förbud mot
hundar på badstränder, se ovan. Kontrollera
gärna på områdets informationsskyltar vad som
gäller i just det specifika område du vill besöka.
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Läs mer om Lagen om
tillsyn om
hundar och katter
(2007:1150)
på Naturvårdsverkets
hemsida.

RIDNING I NATUREN
Det är enligt allemansrätten tillåtet att rida i naturen. Men bara om man
inte skadar marken. Därför gäller det att vara försiktig och välja vägar och
stigar där ridning inte lämnar spår i markerna.
Sandstränder är härliga ridvägar men det finns regler för var och när du får rida längs havet.
Generellt är det förbjudet att rida i sanddyner (klitter) och på strandheden. Under sommaren,
15 maj till 31 augusti, är det dessutom förbjudet att rida på de stränder som klassas som
badplatser. Det är förbjudet att rida i parker, på gång- och cykelbanor, samt på gräsmattor,
tomter och planteringar. På Vellinge kommuns hemsida finns en karta med rekommenderade
ridvägar.
Ridning i naturreservaten
I Flommens naturreservat finns regler för var och
när man får rida och i Ljungskogen-Ljunghusens
strandbad får man bara rida på anvisade stigar.
På Måkläppen är ridning helt förbjudet. Givetvis
gäller ridförbud där det är beträdnadsförbud!

LÄS MER
om Allemansrätten
på Naturvårdsverkets hemsida
(www.naturvardsverket.se)

CYKLING I NATUREN
Enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att du
inte får cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas. I våra naturreservat bör
man vara extra försiktig med att cykla utanför stigar och vägar, speciellt i sanddynerna. På
Måkläppen är cykling förbjuden, och i naturreservatet Ljungskogen-Ljunghusen är det endast
tillåtet att cykla på vägar.

UPPTÄCK NATUREN PÅ TVÅ HJUL
På Vellinge kommuns
hemsida kan du ladda ned
en cykelkarta
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STRANDLIV
De kilometerlånga vita sandstränderna längs Falsterbohalvöns
kust är som gjorda för bad. Följande badplatser är EU-bad och här
kontrolleras vattenkvaliteten regelbundet.
Kämpinge strandbad (i naturreservatet Kämpinge strandbad)
Toalett, dusch, kiosk/café, tillgänglighetsanpassade ramper. Blå Flagg.
Falsterbo strandbad (inom det marina naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde)
Tillgänglighetsanpassat med ramper och badbrygga. Blå Flagg.
Skanörs havsbad (i Flommens naturreservat intill Skanörs hamn)
Toalett med dricksvatten. Vid Skanörs hamn finns badbryggor norr om Fiskhuset. Blå
Flagg.
Ljungskogens strandbad (del av naturreservatet Ljungskogen-Ljunghusen)
Badbryggor. Vid Storvägen är stranden tillgänglighetsanpassad med ramp.

Har du hunden med finns ett hundbad omedelbart norr om Skanörs hamn. Läs på
sidan 6 vad som gäller för hundar på stränderna.

VILL DU SLIPPA BILKÖERNA TILL BADET?
Ta bussen till stranden, se mer på sidan 15.

AKTIVITETER I VATTNET
För att visa hänsyn till djurlivet längs stränder och ute till havs har man
fredat vissa områden från människans aktiviteter. Det är viktigt att veta
vad man får göra i vattnen inom naturreservaten. På nästa sida hittar du
en karta med platsspecifik information.

WIND- och KITESURFING

Det finns områden där det är förbjudet att vindsurfa eller kitesurfa. I dessa områden är
det också förbjudet att framföra farkoster i höga hastigheter (högre än 5 eller 10 knop, se
kartan). Det är områden där fåglar befinner sig för att äta och vila. Strax sydost om Höllvikens
södra del är det förbjudet att vind- och kitesurfa under perioden 1 mars till 1 juli.
Givetvis får man inte heller vind- eller kitesurfa i områden med beträdnadsförbud. Det är
också förbjudet att vind- och kitesurfa i Skanörs hamn med inseglingsränna och Falsterbokanalens norra och södra hamnarmar med inseglingsränna.
Vellinge har flera stränder där det är möjligt att vind- och kitesurfa. Här kan du läsa mer om
de rekommenderade vind- och kitesurfingzonerna: https://vellinge.se/fritid-och-kultur/
natur-och-friluftsliv/vind-och-kitesurfing/

BÅTAR

Områden som har beträdnadsförbud är också förbjudna att besökas med båt, kanot eller
annan farkost. Det finns dessutom områden där höga hastigheter inte är tillåtna. I dessa områden är hastigheten begränsad till 5 eller 10 knop, se kartan på mittuppslaget.
Det finns också speciella regler för Falsterbokanalen och Skanörs hamn, det är max 5 knop
i Falsterbokanalens norra och södra hamnarmar med inseglingsränna och max 3 knop i
Skanörs hamn med inseglingsränna.

FISKE

I Sverige är det tillåtet och gratis att fiska i havet. Men det finns ändå regler som den som
fiskar ska känna till. En bra sammanställning över bestämmelserna hittar du på Länsstyrelsens
hemsida (www.lansstyrelsen.se/skane) under fliken Djur och Natur/Fiske. Här kan du också
ladda ned en folder om fritidsfiske i Skåne.
Foteviken har speciella regler för fiske
Hela vattenområdet i naturreservatet Foteviksområdet är fredningsområde för fisk. I detta
område får man under hela året endast fiska med handredskap om fiskemetoden som sådan
inte kräver användning av båt. Man får inte fiska inom områden med beträdnadsförbud under den tid det är beträdnadsförbud. Inom Foteviksområdet råder dessutom förbud mot allt
fiske 15 september – 30 april i en halvcirkel med 300 meters radie utgående från mynningen
av Gessiebäcken samt Bernstorpsbäcken.
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Dynan och Eskiltorps holmar
Beträdnadsförbud
1 mars - 30 november

Norra reveln
Beträdnadsförbud
1 april - 15 juli
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Ljunghusen

Falsterbo

Måkläppen
Beträdnadsförbud
1 februari - 31 oktober
Måkläppen

Ängsnäset
Beträdnadsförbud
1 april - 15 juli

Lilla Hammarsnäs, samt
ytterligare två områden
enligt karta
Beträdnadsförbud
1 april - 15 juli

Reservatsgräns Falsterbohalvöns havsområde
Reservatsgräns Foteviksområdet
Förbud att vindsurfa eller kitesurfa hela året,
eller att framföra farkost i hastighet över 5 knop
Förbud att vindsurfa eller kitesurfa 1 mars - 1 juli,
och förbud att framföra farkost i hastighet över
5 knop hela året

Vellinge

Förbud att framföra farkost i mer än 10 knop
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Förbud att vindsurfa eller kitesurfa hela året,
eller att framföra farkost i hastighet över 10 knop

en

Områden med beträdnadsförbud under hela
eller delar av året, för tidsangivelser, se karta
Fredningsområde för fisk - Allt fiske är förbjudet
15 september - 30 april
Fredningsområde för fisk - Allt fiske är förbjudet
med undantag av fiske med handredskap,
om fiskemetoden som sådan inte kräver
användning av båt

Höllviken

n

REGLER FÖR VATTENSKOTER MM
Inom naturreservaten Falsterbohalvöns havsområde och
Foteviksområdet är det enligt dessa reservats föreskrifter
förbjudet att köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller
motsvarande annat än i allmän farled. Föreskrifterna
medger dock sjösättning i Skanörs hamn för kortaste väg
mot allmän farled eller sjösättning i Falsterbokanalen för
fortsatt färd i denna allmänna farled.

Förbud mot vind- och kitesurfing samt
fartbegränsning Falsterbokanalen och Skanörs
hamn
Länsstyrelsen vill också upplysa om att förbud mot vindoch kitesurfing gäller dels i Skanörs hamn med inseglingsränna, dels innanför Falsterbokanalens norra och södra
hamnarmar med inseglingsrännor. Vidare är hastigheten för
sjötrafik begränsad till 5 knop innanför Falsterbokanalens
norra och södra hamnarmar med inseglingsrännor, samt till
3 knop i Skanörs hamn med inseglingsränna. (Enligt Skåne
läns författningssamling 12FS 2011:39)
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NATURRESERVAT
Det finns nio naturreservat (NR) på Falsterbohalvön. Mer information
om de olika naturreservaten finns på Länsstyrelsens hemsida
(www.lansstyrelsen.se/skane/naturreservat).

Ljungskogen och Ljunghusens
strandbad

Falsterbohalvöns havsområde
Reservatet skyddar vattnen runt
Falsterbohalvön samt dess sandrevlar
och ålgräsängar. Större delen av
naturreservatet överlappar med andra
reservat och då gäller bådas föreskrifter.

Reservatet består av Falsterbohalvöns
södra strand med sandstränder och
sanddynlandskap. Här finns också
värdefulla fågellokaler med strandängar
och vassområden.

Flommen

Norra Ljunghusen

En spännande mosaik av revlar, laguner
och strandängar längst stranden väster
om Falsterbo. Här finns landets största
bestånd av grönfläckig padda. På
Landgrens holme har skärfläckan fått
en fristad. I reservatet ligger också två
golfbanor.

Reservatet skyddar strandängar norr om
Ljunghusen. De betade områdena har
en rik flora och i de östra, mer obetade
områdena hittar man den sällsynta växten
dansk iris.

Skanörs ljung

Foteviken

Största delen av reservatet är en rest av
den stora utmark som för 150 år sedan
täckte hela Falsterbohalvön. Här växer
den sällsynta klockgentianan bland ljung
och klockljung. Under varma höstdagar
fylls luften av rovfåglar som utnyttjar den
stigande varmluften ute på ljungen.

Ett stort reservat som skyddar de grunda
vattnen och de betade strandängarna i
norra Vellinge kommun. Reservatet går
längs kusten in i Malmö kommun.

Kämpinge strandbad

Gles tallskog och sandstrand med
sanddyner omgiven av Höllvikens
bebyggelse. Här liksom i flera andra
reservat ligger badhytterna som ett
färgglatt band längs stranden.

Skanör-Höll

En välbevarad rest av det gamla
kustbeteslandskapet som fanns längs hela
Skånes flacka stränder. Ett rikt fågelliv
med vadare, änder och måsfåglar.

Måkläppen

En vandrande ö som är hemvist för gråsäl
och knubbsäl. Därför är det beträdnadsförbud under stor del av året. På ett par
mindre områden inom reservatet råder
dessutom beträdnadsförbud hela året.
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BUSS TILL BAD OCH NATUR
Varför inte ta bussen till bad och stränder på Falsterbohalvön och
slippa bilköer och parkeringsbekymmer?

Buss 100 från Malmö C och buss 300 från Hyllie tar dig ned till Falsterbohalvön. Det är
tätt mellan avgångarna, se Skånetrafikens hemsida för tidtabeller.

Rekommenderade hållplatser

För besök i Norra Ljunghusen, Ljungskogen-Ljunghusen och Kämpinge:
Hållplats Elvabovägen
För besök i Flommens naturreservat:
Hållplats Pastoratvägen
För besök till Falsterbo strandbad:
Ändhållplatsen Falsterbo hållplats

NATURNÄRA
Läs mer om naturen i Vellinge
kommun!

Titta in på kommunens hemsida för att
få veta mer om guidade vandringar och
andra aktiviter.
https://vellinge.se/besokare/naturnara/
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ÅRET RUNT

VINTER
Leta bärnsten på stränderna
Besök Måkläppen
mellan 1 november
och 31 januari

PÅ
FALSTERBOHALVÖN

VÅ R
Lyssna på paddornas lek
Leta luddvårlök och andra
vårlökar vid Skanörs kyrka
Studera skärfläckornas
häckning

HÖST
SOMMAR
Njut av klockgentiana och
klockljung på Skanörs ljung
Leta insekter i sanden
Lukta på stinkmållan bland
Skanörs kullerstenar

Njut av rovfåglarnas flykt
över Skanörs ljung och
mängden av flyttfåglar
Besök Falsterbo Bird Show

