
. VELLINGE 
�KOMMUN 

Minnesanteckningar från samrådsmöte för naturreservatet 
Ljungskogen och Ljunghusens strandbad 

Plats: Vellinge 
Kommunhus, Slusan 

Tid: 2018-05-18, kl 15.00 

Närvarande: 

Karl-Johan Pålsson 
Rickard Göransson 
Henrik Thorsell 
Per Möller
Jenny Meijer 
Lars Månsson
Sten Jönsson
Magnus Jivén
Stefan Lindvall 
Torsten Hemborg 
Lisa Sundgren 
Lars Olin
Bengt Gustavsson 
Lars Sjögren

Länsstyrelsen 
Skogsstyrelsen 
Ljunghusens VF 
Ljungskogens VF 
Badhyttens vänner 
Ljunghusens GK 
AB Ljungskogens strandbad 
Vellinge kommun 
Norra Ljunghusens VF
Ljungsätersvägen SFF 

§lMötets öppnande/ dagordning

Henrik Thorsell hälsade alla välkomna.

§2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman

Lars Olin valdes att leda samrådet och Henrik Thorsell att föra anteckningar. Lars 

Olin utsågs att justera protokollet. 

§3 Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens fortsatta samarbete

Fyrpartsavtalet mellan Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Vellinge kommun och 
Skogsstyrelsen informerade om pågående arbeten och byte av skyltar om 
hundrasttider. 

POST 235 81 Vellinge 
BESOK Norrevångsgatan 3 
TELEFON 040-42 50 00 
FAX 040-42 51 49 
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§4 Skötselplanens omfattning och tillämpning.

Länsstyrelsen arbetar med att uppdatera gränserna för skötselområden. 

Karl-Johan informerade hur länsstyrelsen arbetar. Den avdelning som han arbetar på 
har hand om skötseln av reservatet och han kan bara ge tillstånd till åtgärder som är 
enligt reservatets skötselplan. Vill man göra andra åtgärder utöver skötselplanerna 
behövs dispens och då kontaktar man landskapsgruppen på Länsstyrelsen.  

§5 Mellanlagring av tång sommaren 2019

Vid Ljungsätersvägen finns behov av jämnare uppläggning av tången för att fröhindra 
att vatten kommer in på låglänta delarna. Att vi i första hand fyllerigen sandhålor med  
vegatation, efter att Karl Johan kontaktats för rådgivning.

§6 Avverkning och slyröjning

Det finns önskemål om att vi alla meddelar när inversiva arter ger sig tillkänna så att 
motåtgärder kan sättas in. Karl Johan önskar att vi meddelar om vi upptäcker 
PARKSLIDE

§7 Stranden och dynerna
Ljunghusens GK har problem med erosion vid ett av hålen på banan. De arbetar med en 
ansökan för att fä tillstånd att lägga sand vid det hålet. Karl-Johan :far inte ge ett sådant 
tillstånd att lägga ut sand här eller på andra ställen. Man :far ansöka om dispens hos 
Länsstyrelsen. 

§8 Ärendegenomgång

• Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen

Se ovan.
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• Vellinge kommun

Informerade om diverse pågående projekt och att sanden från Skanörs hamn 

ännu en gång skall fördelas till Kämpinge, men behov finns på många platser.

• Ljunghusens VF

Sten Jönsson lyfter frågan om tillgång till grönområdet till Allmänningsvägen 
16 (19;54) för att uppfylla skötselansvaret. Kontakt skall tas med Länsstyrelsen 
för tillstånd att nå området. Slyröjning önskas öster om Ljungsätersvägen. 
Rikard fick se bilder på området.

• Ljungskogens Villaägareförening

V ar inte med på mötet. ?

• Norra Ljunghusens Samfällighetsförening

Hade inget att tillägga.

• Ljunghusens GK

Stranderossionen vid delar av banan behöver lösas, kanske med sand från 
Skanörs hamn eller genom att flytta inom området..

• AB Ljungskogens strandbad

Informerade om VD byte och om sitt byggprojekt i nordvästra Ljunghusen där 

de håller på att göra kompletterande trafikutredningar.

.

• Badhyttens vänner

Informerade att sandflykten som påverkar badhytter som håller på att trilla ut i 
havet sk underminering.

• Ljungskogens VF

Per Möller lyfte frågan om dagvattenavrinning i havet.Utloppen tycks vara 
sönderkörda och måste repareras. Vellinge kommuns entreprenör skall 
kontaktas för åtgärder.Karl Johan var positiv till att åtgärder för att laga rören 
görs, men önskar bli informerad före arbeten påbörjas. 
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§9 Föregående mötes protokoll
Föredrogs av Ordförande och lades med godkännande till handlingarna.med 

ovanstående kommentarer/tillägg. 

§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§11 Nästa möte
2019-04-24. Separat kallelse skickas ut av Norra Ljungskogens Vägförening.

Ordförande tackar för deltagandet. 

Ordförande avslutar mötet. 

Justeras

Lars Olin   Henrik Thorsell

Justeringsman 
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