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Ljunghusen/Ljungskogens 
Vägföreningar/Ljungskogens strandbad 

Protokoll samrådsmöte angående Naturreservatet Ljungskogen/Ljunghusen och 
Ljungskogens strandbad 2011-04-29 

Ljunghusens GK 13.00 
 
 

Närvarande: 
Karl Johan Pålsson, Länsstyrelsen 
Gustav Martini, Skogsstyrelsen  
Lisa Sundgren, Vellinge Kommun 
Stig Persson, Ljunghusens Golfklubb 
Carl-Wilhelm Ottergren, Ljungskogens Strandbad 
Lars Olin, Ljunghusens Vägförening 
Ann Theander Ljungskogens Villaägareföreningen 
Mats Persson, Ljungskogens Villaägareförening 
Sven Erik Hersvald Badhytternas Vänner 
Charlotte H Lendrop, Ljungskogens Vägförening 
Anders Winberg, Söderling &Jeppsson 
Jens Ismund, Föräldragrupp för Lekplats i Ljungskogen 

 
§1 Mötets öppnande / Dagordning 
 

Lars Olin öppnade mötet och informerade nya i gruppen om varför dessa årliga möten 
skall hållas. En närvarande presentation gjordes. 

 Dagordningen fastställdes. 
 
§2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman 
 

Lars Olin valdes att leda samrådet och Charlotte H Lendrop att föra anteckningar över 
vad som sades. Båda utsågs att justera protokollet. 

 
§3 Länsstyrelsens & Skogsstyrelsens fortsatta samarbete 
 

Gustav Martini berättade om sin arbetsgrupps uppbyggnad och arbetsuppgifter. Det 
mest brådskande arbetet nu är att byta ut 1100m staket på Skanörs Ljung, längs väg 
100. Pga av väder är de ca 14 dagar försenade, vilket innebär att djursläppet också blir 
försenat med 14 dagar.  Även nya sjöstaket ute i havet ska sättas ut där vinterns tagit 
dem med sig. De har redan kört ner vass på flera ställen. Detta för att förhindra att den 
breder ut sig för mycket. Bandvagn används för att komma djupt ner i rötterna.  
På sikt kommer de att se över och arbeta med tångvallarna.  

 
§4 Skötselplanens omfattning och tillämpning  

 
Karl Johan Pålsson informerade om att skötselplanen följs likt tidigare år. 
Länsstyrelsen ska tillskrivas för en reviderad skötselplan av området. 
Gustav Martini informerade om att tack vare justering i lagen slipper de det löpande 
underhållet av 5 mil staket varje år. Detta ger mer tid och resurser till naturvård. Dock 
har de en något tajtare budget än förra året.  
I frågan angående lösspringande hundar tipsade Lisa Sundgren att det finns information 
på vellinge.se, sök på hundar. 
Då naturens krafter lagt mycket sand på Måkläppens östra sida, är det idag lätt att 
promenera rakt ut på Måkläppen denna väg. För att förhindra att detta sker och att folk 
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därmed stör sälar mm ska 8 stycken, 2,5 tons ”gråsuggor” sättas ut tillsammans med 
skyltar om sälskydd.  

 
§5 Tångrensning & Mellanlagring Tång  
  

Lisa Sundgren informerade om att kommunen ansvarar för renhållningen på stranden, 
strandtoaletterna samt tången. Varje vår sker en besiktning av stränderna för att sedan 
avgöra vad som behöver göras. Under sommaren görs kontinuerlig tillsyn av 
stränderna. Tångrensning sker efter behov. Vårrensningen ska vara klar innan den 15/5. 
I år är stranden ovanligt bred, dock med ganska mycket tång.  
Det finns två godkända tångupplag på ständerna, ett vid kanalen och ett nedanför 
Porsvägen. För att kunna lägga tången på dessa platser har kommunen sökt dispens hos 
Länsstyrelsen, dispensen gäller t o m 2011. Eventuellt ska kommunen ansöka i 
Miljödomstolen för att få ett längre dispens.  
Diskussion följde angående lämpligheten i tångrens och dess mellanlagringsplatser. 
Förra årets nya mellanlagringsplats nedanför Porsvägen fick mycket och hård kritik. 
Kommunen har tittat på alternativ till mellanlagringsplatser tillsammans med 
specialister. Det är mycket dyrt att transportera tången, både till tippen och till 
anläggningar för återvinning. Prover har tagits på tången och den innehåller kadmium 
vilket innebär att lantbrukare inte kan använda den på åkermark. På 
mellanlagringsplatserna får man inte lägga tången mot klitterna eftersom man inte får 
lov att påverkar naturen.  Då det är ett politiskt beslut att rensa stränderna från tång är 
det inte heller möjligt att låta bli att rensa. Kommunen tar hela tiden nya prover samt 
gör olika undersökningar, bl a av flugor och stranderosion. Detta görs eftersom 
kommunen måste bevisa att de inte gör en miljöpåverkan genom att rensa tång. De 
söker också ständigt bättre lösningar för åtgärd.  I år ska man försöka packa tången 
bättre. 
Stig Persson anser inte att det finns anledning till tångrens på stränderna nedanför 
golfbanan som läget ser ut nu, utan tycker att det är bättre att naturen får sköta sig själv.  
Anders Winberg meddelar att rensningen endast görs bort till Porsvägen, ej väster om.   

 
§6 Avverkning och slyröjning  
  

Gustav Martini berättade att årets slyröjning är planerad till september. Många års 
arbete med slyn börjar nu ge resultat – det blir mindre och mindre sly! I vårt område 
finns ca 200m2 vresrosor, vilket enligt Gustav Martini får ses som ett litet problem 
jämfört med andra områden på nästet. Vresrosorna är svåra att få bort eftersom de 
måste grävas bort och detta gör för stor åverkan på klitterna. Istället klipps och hackas 
rosorna varje år, vilket ger resultat på sikt.  
Det kommer in mycket skräp i området, dock inte bara från invånarna utan till stor del 
också från sjöfarten.  
Beröm till kommunen som tillsammans med FNF och Länsstyrelsen ordnat 
skräpplockar veckor.   

 
§7 Stranden och dynerna 

 
Det betongskrot som påtalades i fjor är du mestadels borttaget, informerade Anders 
Winberg.  
För ögonblicket råder ingen akut kris för badhytternas placering.  
Strandrensningen sker mellan 9-15/5. Strandtoaletterna öppnas den 1/5.  
Carl Wilhelm Ottergren påtalade bristen på underhåll av spängerna från Storvägens 
parkering ner till bryggan. Det är Ljungskogens Vägförenings uppgift att sköta dessa, 
vilket de lovade att göra. Ljungskogens Villaägarförening tog på sig att se till att man 
kommer upp på bryggan. (efter vintern har det blivit ett gap mellan sanden och 
bryggan) 
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§8 Ärendegenomgång 
 

 Ljunghusen GK: 
Stig Persson hade inget att tillägga eller ta upp. 
 

 Länsstyrelsen/ Skogsstyrelsen:      
Gustav Martini ville poängtera ett stort bekymmer med arbetsbrist. Detta gör 
att han dessvärre måste prioritera och prioritera bort. 
Karl Johan Pålsson berättade att de har för avsikt att söka EU-pengar till ett 
Sandmarksprojekt. Områdena i projektet skulle då omfatta Flommen och 
skjutbanan. 
Gustav Martini berättade att de har stora problem med hundbajspåsar som 
lämnas kvar i naturen! Förutom att det förstör mycket hö som skulle blivit till 
djurfoder så är det även ett arbetsmiljöproblem, då de arbetande får påsarna 
och dess innehåll på sig när de kör över med sina maskiner! 
 

 Vellinge Kommun:  
Lisa Sundgren informerade om surfzonerna, sträckorna där det är 
rekommenderat att surfa. De infördes förra året och har fungerat överallt i 
kommunen utom i Ljunghusen, där de fått klagomål. Därför kommer platsen 
där att flyttas något österut så att de stör så få badhytter som möjligt.  
Det informerades om at Livbojar kan fås gratis från TryggHansa till 
exempelvis bryggorna.  Gustav Martini har hittat två ”livbojshus” på norra 
reveln, Anders Winberg hämtar dessa och sätter tillbaka dem på plats.  
Badvattenprover kommer i sommar att tas i Ljunghusen och vid Allbadet ( 
hcp-badet), resultatet kommer sättas upp på toaletterna.  
Allbadet och dess omklädningsrum har blivit lite av ett tillhåll för ungdomar. 
Bra att titta till och informera tonårsföräldrar.  
Gustav Martini ber alla hålla koll på sjösättning av vattenscootrar, då han 
befarar att dessa kommer att sjösättas från rampen vid allbadet samt i Höll. 
Enda tillåtna sjösättningsplasterna för scooter är Kanalen och Skanörs Hamn.  
 

 Ljunghusens VF: 
Lars Olin önskade att Skogsstyrelsen ser över Äppleträdsängen, Gustav 
Martini och Lars Olin träffas och tittar på detta.  
Lars Olin informerade om att Ljunghusens Vägförening och Ljungskogens 
Vägförening nu är skilda från området norr om väg 100. Där har istället 
bildats Norra Ljunghusens Samfällighetsförening med Bertil Nilsson som 
ordförande.  

 
 Ljungskogens Villaägareförening: 

Ann Theander konstaterar att de fortfarande är stolta över bryggan som nu 
varit i bruk nästan ett år.  Vintern har knäckt en stege som varit kvar åt 
vinterbadarna. Den lägra avsatsen avsedd för bad har tagits av vågorna, varför 
de konstaterar att det var helt rätt att göra bryggan på den höjd den har.  
Villaägarföreningen ska tillsammans med Ljungskogens Vägförening ha ett 
informationsmöte den 15/5 klockan 16.00 på Ljunghusens Golfklubb. Rent 
informations & diskussionstillfälle. 
Önskemål framförs att trasiga cykelställ på parkeringsplatserna i Ljungskogen 
ska tas bort. Ljungskogens Vägförening ombesörjer detta. 
Placeringen av reservatsskyltar vid Storvägen och Parkvägen diskuterades. 
Gustav Martini meddelade att placeringen av skyltar är reglerat i 
skötselplanen. Karl Johan Pålsson menar dock att det inte är omöjligt att ändra 
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om det finns bättre lösningar än de som är idag. Gustav Martini lovade se över 
skyltar om eldningsförbud samt reservatsskyltarna. Eventuellt kommer det att 
komma en gemensam skylt för hela Falsterbonästet med en del specifikt för 
det område den står på.  

 
 AB Ljungskogens strandbad 

Bolaget har fått en förfrågan från en grupp föräldrar angående område för 
lekplats. Bolaget godkänner inte marken vid vattentornet som tidigare var 
plats för en lekplats. Lars Olin informerade att det i Ljunghusens 
Vägförenings förrättning står att de ska bedriva lekplats men att det inte står 
det i Ljungskogens Vägförenings förrättning. För att reda ut ansvarsfrågan 
föreslog Lars Olin därför Jens Ismund att gå via Statsbyggnadskontoret och 
Länsstyrelsen samt att motionera till årsmötena i de berörda föreningarna.  
Vidare informerade Lars Olin att kommunen stöttar nybyggnation av 
lekplatser ekonomiskt. Lisa Sundgren förespråkar betydelsen av lekplatser ut 
social synpunkt. 

 
 Badhytterns vänner 

Sven Erik Hersvall hade inget att tillägga eller ta upp. 
 

 Ljungskogens VF: 
Charlotte H Lendrop påtalade att antalet husbilar som parkerar/campar på 
områdets parkeringsplatser ökar. Diskussion kring eventuell åtgärd. 
Kommunen kommer att höja avgiften till 240:-/dygn på de kommunala p-
platserna. Parkerar de för tätt bör räddningstjänsten vidtalas då de utgör en 
brandrisk.  Ljunghusens Vägförening, som har avgiftsbelagda 
parkeringsplatser kommer att ta ut högra avgift samt sätta max parkeringstid 
till 12 timmar. Ljungskogens p-platser är inte avgiftsbelagda, varför det inte 
går att ta ut avgift för husbilar heller.  Lars Olin förslog kontakt med Annette 
Bengtsson på kommunen för råd.  

 
 
§9 Föregående mötes protokoll 
 Föredrogs av Ordförande och lades med godkännande till handlingarna. 
 
§10 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
§11 Nästa möte 

Ljunghusens GK 2012-04-27 kl: 13.00. Separat kallelse utsänds av Ljunghusens 
Vägförening. 

 
§10 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
Ordförande               Protokollförare 
 
 
 
 
Lars Olin               Charlotte H Lendrop 
 
 


