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Marint naturreservat Flädierev, Lomma
kommun
Förslag på Beslut och föreskrifter
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET
Områdets namn
Läge
Län
Kommun
Angränsande fastigheter
Förvaltare
Vattenområde
Skyddsform
Gränser
Areal
Författare

Flädierev
SWEREF99 13 30 (EPSG 3008)
X=118203, Y=6176288
Skåne län
Lomma
Löddesnäs 1:1, Bjärred 35:1
Lomma kommun (180,5 ha)
Enskilt och allmänt vatten
Naturreservat (Miljöbalken 7 kap 4§)
Området är markerat på bifogad karta (bilaga 2)
180,5 ha
Erkki Palmu och Helena Björn,
Planeringsavdelningen,
Lomma kommun

FÖRKLARANDE AV OMRÅDET SOM NATURRESERVAT
Kommunfullmäktige förklarar med stöd av miljöbalken 7 kap 4 § (1998:808) det område som
avgränsats på bifogad karta (bilaga 2) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en,
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och
vattenområden inom reservatsområdet påverkas av reservatsbildandet. Naturreservatets namn ska
vara ”Flädierev”. För att trygga naturreservatets syfte ska nedanstående föreskrifter gälla.

SYFTE
Syftet med naturreservatet är att bevara områdets naturliga dynamik samt skydda, vårda och
utveckla dess värdefulla marina naturmiljöer och dess biologiska mångfald. Det grunda havsområdet
med dess mjukbottnar, revlar och ålgräs-/sjögräsängar ska bevaras och områdets förutsättningar
som uppväxt-, levnads- eller födosöksmiljö för ryggradslösa djur, fisk, fågel och däggdjur ska tryggas.
Syftena för de marina naturreservaten ska uppnås genom att:
• området skyddas från exploatering samt att aktiviteter inom området anpassas så att skador
på biologiska och geomorfologiska värden minimeras,
• information om områdets bevarandevärden och föreskrifter tillgängliggörs vid området,
• åtgärder genomförs i enlighet med områdets skötselplan,
• målen i områdets skötselplan följs upp samt att lämpliga åtgärder vidtas för att dessa mål
uppnås

SKÄL FÖR BESLUT
De biologiska värdena som är grund för det marina naturreservatsbildandet är huvudsakligen
mjukbottnar och sandrevlar som utgör viktiga uppväxt-, levnads- eller födosöksmiljöer för fisk,
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däggdjur, ål-/sjögräs, bottenfauna och fåglar. Inom området finns naturtyper enligt EU:s art- och
habitatdirektiv såsom sublitorala sandbankar och sandbottnar som blottas vid lågvatten. Huvuddelen
av Flädierev ligger inom ett område som pekats ut som riksintresse för yrkesfiske. Den hotade
tumlaren, upptagen i art- och habitatdirektivets bilaga 2 och 4 som en art av gemenskapsintresse
som kräver strikt skydd, förekommer i Lommabukten. Även knubbsälen, som är upptagen i art- och
habitatdirektivets bilaga 2 och 5, förekommer i Lommabukten. Lommabukten är upptaget som
”Important Bird Area” enligt Birdlife Internationals kriterier och delar av Lommabukten är redan
upptagna i Natura 2000-nätverket med avseende på EU:s art- och habitatdirektiv (1992/43/EEG) och
fågeldirektiv (2009/147/EG).
Ålgräsängar i naturreservatet Flädierev utgör en prioriterad och särskilt skyddsvärd biotop som står
värd för en stor biologisk mångfald bland fiskar och ryggradslösa djur. Ett annat prioriterat
bevarandevärde är de kust- och sjöfåglar som häckar, rastar eller övervintrar i och kring
reservatsområdet. I egenskap av sårbar art i behov av strikt skydd utgör även tumlaren ett prioriterat
bevarandevärde. Rödlistade arter med hotkategori sårbar eller högre ska särskilt prioriteras vad
gäller åtgärder och uppföljning.
För att reservatsområdets bevarandevärden ska kunna upprätthållas och utvecklas är det viktigt att
området i så stor utsträckning som möjligt skyddas från olika former av störningar. Fysiska störningar
samt buller och visuella störningar kan påverka områdets bevarandevärden negativt. Verksamheter
som medför dessa typer av störningar utgör ett hot mot områdets rika biologiska mångfald.
Skyddsformen naturreservat gör det möjligt att skydda och bevara olika typer av biologisk mångfald
och värdefulla naturmiljöer inom ett och samma område. Naturreservatets värdefulla naturtyper
såsom ål-/sjögrästäckta sublitorala sandbankar och betydelsen av dessa som levnads-/födosöksmiljö
för ett stort antal arter av fisk och ryggradslösa djur samt förekomsten av hotade marina däggdjur
motiverar bildande av marint naturreservat med stöd av miljöbalken 7 kap 4 § (1998:808).
Lomma kommun kommer genom naturreservatsbildandet och genomförandet av dess skötselplan
bland annat att bidra till att uppfylla miljömålen ”Hav i balans”, ”Levande kust och skärgård” och ”Ett
rikt växt- och djurliv” samt bidra till att en god miljöstatus enligt EU:s Havsmiljödirektiv (2008/56/EG).
En naturreservatsbildning stärker möjligheterna för ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och bidrar till
att Sverige uppfyller åtaganden enligt konventionen om biologisk mångfald (CBD).

FÖRESKRIFTER
För att trygga syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla som anges nedan med stöd av 7
kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken.

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägares och annan
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturreservatet
Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det i de marina
naturreservatsområdena förbjudet att:
1. muddra, fylla ut, bedriva täkt eller bedriva annan verksamhet som skadar bottenmiljön,
2. bedriva jakt,
3. bedriva fiskodling, musselodling, algodling eller annat dylikt vattenbruk,
4. uppföra anläggning/byggnation såsom exempelvis mast, torn, vindkraftverk, eller
förankringsplats,
5. dra ledningar eller kablar,
6. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,
7. sätta upp skyltar/bojar eller dylikt.
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B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om markägares och annan sakägares
skyldighet att tåla visst intrång
För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktigas markägare och innehavare av särskild rätt
till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom området:
1. miljöövervakning för uppföljning av områdets biologiska och hydrografiska utveckling,
2. skyddsjakt eller bekämpning av invasiva arter,
3. utförande av särskilda åtgärder för att gynna förekomst av rödlistade eller särskilt
skyddsvärda arter eller habitat,
4. uppsättning av skyltar/markeringsbojar,

C. Ordningsföreskrifter enligt miljöbalken 7 kap. 30 § om rätten att färdas och vistas inom
naturreservatet samt om ordning i övrigt inom området
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
1. gräva, bortföra eller på annat sätt skada havsbottensubstratet 1,
2. bedriva jakt,
3. medvetet störa växt-/djurliv,
4. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
5. sjösätta eller framföra vattenfarkost driven av vattenjet-aggregat,
6. framföra motordriven vattenfarkost i högre än 5 knop i zon markerad på karta i bilaga 3 2,
7. starta eller landa med luftfartyg,
8. framföra drake, segelskärm eller liknande i zon markerad på karta i bilaga 3,
9. framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på en
höjd understigande 120 meter över havet,
10. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,
11. sätta upp skyltar/bojar eller dylikt 3,
12. på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning,
Vidare är det utan skriftligt tillstånd från naturvårdsansvarig på Lomma kommun förbjudet att;
13. anordna tävlingar eller andra evenemang som kan motverka områdets syften 4,
14. fånga eller samla in levande individer av snäckor och andra ryggradslösa djur. Grundläggande
villkor för tillstånd är en väl underbyggd motivering, användning av lämplig metod samt
återutsättning av insamlade individer inom naturreservatet. Tillstånd för enstaka
beläggsexemplar av varje art kan ges under förutsättning att fynden registreras i Artportalen
och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Undantag från reservatsföreskrifter
Föreskrifterna under A. och C. utgör ej hinder för åtgärder som utförs i enlighet med vad som
framgår av föreskrifterna under B., om de utförs i samordning med naturvårdsansvarig eller
motsvarande på Lomma kommun.
För att en kommun ska kunna ge dispens från föreskrifter som den har meddelat måste det finnas
särskilda skäl (MB 7 kap. 7 § andra stycket). Dispens från förbud eller föreskrift får ges endast om det
är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte (MB 7 kap. 26 §).
1
Bryggföreningarnas underhåll av de ”bottenrännor” som hålls fria från stenbumlingar för att lättare
kunna köra båtar från och till bryggan från havet undantas från föreskrift C1 under förutsättning att
nödvändiga tillstånd för denna verksamhet erhållits.
2
Motordrivna följebåtar som används vid organiserad tränings- eller tävlingsverksamhet för
vattenaktiviteter som i övrigt ej hindras av föreskrifterna undantas från föreskrift C6.
3
Markeringsbojar som används temporärt vid organiserad tränings- eller tävlingsverksamhet av
vattenaktiviteter som i övrigt ej hindras av föreskrifterna undantas från föreskrift C11.
4
Organiserad tränings- eller tävlingsverksamhet för vattenaktiviteter som i övrigt ej hindras av
föreskrifterna undantas från föreskrift C13.
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UPPLYSNINGAR
Inom området gäller även andra lagar, förordningar och föreskrifter, t ex:
• förbud mot användning av vattenskoter enligt vattenskoterförordning (1993:1053),
• Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fiske,
• strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken (1998:808),
• fridlysningsbestämmelser enligt jaktlagen (1987:259), miljöbalken (1998:808) och
artskyddsförordningen,
• bestämmelser om skydd för fornlämningar enligt Kulturmiljölagen (1988:950),
• förbud mot nedskräpning enligt miljöbalken (1998:808),
• lokala planer och program, exempelvis Lomma kommuns naturmiljöprogram marina
naturmiljöprogram och översiktsplan,
• lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde.

SKÖTSELPLAN OCH FÖRVALTNING AV NATURRESERVATET
Skötselplan
Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår bland annat att
en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett naturreservat. I samband med bildandet av det
marina naturreservatet har Lomma kommun sammanställt en skötselplan. Skötselplanen för ”Marint
naturreservat Flädierev” fastställs av Lomma kommun i ett särskilt beslut denna dag.

Förvaltning
Lomma kommun är förvaltare av naturreservatet.

BILAGOR
BILAGA 1.

ÖVERSIKTSKARTA

BILAGA 2.

NATURRESERVATETS AVGRÄNSNING

BILAGA 3.

ZON FÖR HASTIGHETSBEGRÄNSNING

BILAGA 4.

NATURSKYDD, SAMMANHANG

BILAGA 5.

HUR MAN ÖVERKLAGAR
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BILAGA 1. ÖVERSIKTSKARTA
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BILAGA 2. NATURRESERVATETS AVGRÄNSNING
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BILAGA 3. ZON FÖR HASTIGHETSBEGRÄNSNING
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BILAGA 4. NATURSKYDD, SAMMANHANG
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BILAGA 5. HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL LÄNSSTYRELSEN
Om ni vill överklaga Lomma kommuns beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen i Skåne län,
Rättsenheten, 205 15 Malmö. Överklagandet ska dock skickas till Lomma kommun, 234 81 Lomma.
Av överklagandet ska det framgå vilket beslut ni överklagar, ange diarienummer, och hur ni vill att
beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras.
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller
annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta.
Lomma kommun måste ha ert överklagande senast den 12/1 2019 annars kan överklagandet inte
tas upp till prövning.
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Lomma kommun, 040-641 10 00 eller
Länsstyrelsen i Skåne län 010-224 10 00.
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