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Synpunkter på remiss gällande Bevarandeplan för Natura 2000-området Falsterbo-Foteviken
(SE0430002)
Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) har tagit del av och noga studerat rubricerad remiss. Nedan följer
våra synpunkter.

Generellt
FNF menar att länsstyrelsen även bör lista grönfläckiga padda, strandpadda, st vattensalamander och
sandödla utöver arterna enligt fågeldirektivet.

Synpunkter
Sid 13
Vi läser ”Olika former av vattenverksamhet, inom och utanför området, som reglering av vattendrag,
dikning och dränering kan leda till förändrade hydrologiska och vattenkemiska förhållanden och är
negativt för många fågelarter.”
Vi menar att den komplicerade vattenverksamhet som är planerad vid ett eventuellt genomförande i
detaljplanen för Norra Ljunghusen på ett negativt sätt kommer att påverka de värde som Natura 2000området Falsterbo-Foteviken skall skydda. Detta har inte länsstyrelsen haft synpunkter på i sitt yttrande
daterat 2018-04-25 med diarienummer 402-8967-2018.

sid 14
På sidan 14 står det ”Ingrepp som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område
kräver tillstånd av länsstyrelsen enligt 7 kapitlet 27-29 § miljöbalken. Detta gäller oavsett om ingreppet
sker inom eller utanför ett Natura 2000-område.”

Påverkan på Natura 2000-området Falsterbo-Foteviken är redan är hög, vilket står i konflikt med fågellivet
Biotopkvaliteten i området har försämrats överlag, vilket har lett till att strandängarnas fågelpopulationer
blivit mindre, trots det starka lagstadgade skyddet som Natura 2000 innebär.
Då kan man inte belasta dem ytterligare. En exploatering enligt den storskaliga detaljplan som Vellinge
kommun vill genomföra i Norra Ljunghusen i direkt anslutning till Natura 2000-området FalsterboFoteviken skulle göra att man fragmenterar till en så stor grad att det som Natura 2000-området skall
skydda slutligen kollapsar. Det finns stor risk för ökad rörelsestörning (rörligt friluftsliv, lösspringande
hundar och katter) i och med den ökande bebyggelsen och befolkningsmängden i direkt anslutning till
Natura 2000-områdena. De omfattande schaktnings- och uppfyllnadsarbetena och avverkningarna
kommer att verka störande.
Summan av landskap, djur och växter är natur. En viss naturtyps djursamhälles sammansättning styrs av
störningen från omgivningen (dvs närheten till bebyggelse). Ju längre ifrån desto artrikare djursamhälle.
Det är förvånansvärt att länsstyrelsen i sitt yttrande kring denna detaljplanen i Norra Ljunghusen daterat
2018-04-25 med diarienummer 402-8967-2018 inte har några synpunkter på en så storskalig exploatering.

Sid. 17
Vi läser: ”På de öppna ytorna av Skanörs ljung bör risvegetationen hållas efter för att hålla de gräsbevuxna
ytorna öppna. Småvatten ska inte växa igen.”
Det pågår långt gående igenväxning i Norra delarna av Skanörs Ljung, norr om banvallen. Detta måste
åtgärdas.

Sid 23.
Ejder kan dyka djupare än 20 meter.

Sid 28.
För havsörn bör inga störningar och då även jakt tillåtas inom 500 m från bon. Paret på Falsterbonäset
lämnade boet efter rådjursjakt i området 2018. Inga ungar detta år.

Sid 35.
Kentsk tärna häckar åter på Näset (Landgrens holme).

Sid 40.
Törnskatan häckade förr längsbanvallen Skanör – Höllviken, men genom röjning försvann nyponbuskarna
och uppslag av Salix tog över.
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