Länsstyrelsen i Skåne län.
Miljöavdelningen
205 15 Malmö

Ang Förslag till bildande av naturreservatet Foteviksområdet i Malmö stad och Vellinge
kommun samt Förslag till skötselplan för naturreservatet Foteviksområdet.
Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är mycket positiv till bildandet av reservatet, vilket
möjliggör en helhetssyn på området istället för de många mindre reservat med olika föreskrifter
som finns idag. Länsstyrelsen har lagt ner ett föredömligt arbete på att beskriva området, som hyser
stora biologiska och kulturhistoriska värden. Konsekvensutredningen som bör vara stilbildande för
företag och kommuner är däremot tunn.
FNF finner det märkligt att man i samband med sydlig kärrsnäppa och andra mindre vadararter
nämner räv som trolig orsak till arternas nedgång. Kråkfåglar, gråtrut, hermelin, iller, mink och
grävling torde vara mycket större predatorer på dessa än räv, som däremot i hög grad kan påverka
kolonihäckande fåglar som skärfläcka och tärnor samt större arter (t ex ejder, knölsvan och gäss)
vars ägg och ungar energimässigt är värda att söka efter. För räv torde inte högre gräsvegetation
utgöra något hinder för predation, då det är just där den främst söker sin föda.
FNF ser positivt på de förslag till gömslen /fågeltorn som avses iordningställas på några platser,
men anser att flera sådana behövs eftersom allmänhetens möjligheter att besöka området jämfört
med idag ytterligare inskränks.
Grönfläckig padda påträffas regelbundet i jordbrukslandskapet innanför Vellinge ängar (t ex vid
Vellingeblomman), varför det torde vara på sin plats att även på Vellinge ängar skapa lämpliga
lekvatten för arten.
De stora vassarna i Foteviksområdet skall enligt skötselplanen bort och ersättas av en större och
några mindre rester. Det är FNF:s uppfattning att större vassar är att föredra framför mindre p g a att

större vassar ger ett bättre skydd för häckande fåglar t ex brun kärrhök och för övervintrare som
rördrom. Större vassar bör då också vara belägna vid bäckutlopp, speciellt där bäckarna för större
vattenmängder, så att loppet vid kyla kan vara öppet under längre tid. Vi önskar därför ytterligare ett
större vassområde. Vassområdena utgör också skydd för områdets rådjur.

Nätfisket efter gädda i Foteviken har under åren urartat, så att arten idag har mycket litet bestånd i
området efter att ha varit stort och välkänt. FNF hoppas att de bestämmelser som länsstyrelsen
utfärdar för reservatet ger möjlighet för ett bättre skydd av det lekande gäddbeståndet. Som
förslaget skrivits verkar det främst avse skydd för lax och öring.
Beträffande föreskrifterna för området, så finns åtskilliga begränsningar för framförande av
terränggående motorfordon och båtar samt vattenskotrar, brädseglare osv . Här finns även
bestämmelser avseende drakflygning och modellplansflygning och liknande. Liknande kan kanske
betecknas som skärmflygning med eller utan motor och framförande av ultralätta flygplan. Tyvärr
saknas emellertid här bestämmelser avseende lågflygning med såväl vanligt motorflyg som
helikopter. Detta är ytterst beklagligt, då busflygning över djurskyddsområdet Måkläppen
förekommit utan att länsstyrelsen lyckats eller ens ansett det värt att försöka hävda sina egna
utfärdade bestämmelser. Det är därför viktigt att länsstyrelsen redan i nuvarande skede ser till så att
bestämmelsen om förbud att medvetet störa djurlivet får sådan utformning att den som bryter mot
bestämmelsen kan lagföras. En förordning om lägsta flyghöjd över området bör införas som skett
inom vissa svenska naturreservat. FNF föreslår förbud mot flygning under 300 m.
Skanör den 19 december 2010.
För Falsterbonäsets Naturvårdsförening
Jan-Åke Hillarp
V ordf

Falsterbonäsets Naturvårdsförening, Box 32, 239 21 Skanör

