Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Angående Detaljplan för Räng 5:30 med flera (Rängs sand, etapp 5 och 6).
I Falsterbonäsets Naturvårds förenings (FNF:s) synpunkter på Vellinge kommuns Översiktplan
2010 framhålls bl.a. följande. Vi anser det bra att man vill värna ”den goda jorden” och de fria
vidderna , som skall värnas för en långsiktig och lönsam produktion.
Beträffande Rängs sand kan vi tänka oss en mindre utbyggnad på sanden. Dock bör en betydande
del av sanden med ljunghed sparas så att människor även i framtiden skall kunna förstå vilket arbete
bönderna lagt ned på att vända jorden i områdena runt om. Vi är dock negativa till en utbyggnad på
”den goda jorden” öster om byn.
I det föreliggande förslaget till detaljplan för Räng 5:30 med flera går kommunen emot sin egen
ambition att värna ”den goda jorden”. Förslaget innebär nämligen att man med 45 fastigheter vill
bebygga åkerjorden inom ett område, som just utgörs av primärt näringsrik och lättbrukad
moränlera, vilken med ett populärt namn benämnes ”den goda jorden”. Den geotekniska
redovisningen antyder dessutom att man åtminstone delvis tar i anspråk ett område där bönderna på
1800-talet och in på 1900-talet grävde upp moränleran för hand och vände den över ett tunt
flygsandtäcke. Detta gjordes i jordförbättrande syfte inom ett triangulärt område med hörnen i St.
Hammar, Kämpinge by och Räng. Redan då insåg man således värdet av den moränlera, som idag
anses vara den kanske bästa åkerjorden i Europa.
FNF vill således bestämt motsätta sig planerna på att bebygga åkerjorden öster om Räng
Sandsvägen som går mellan Rängs gamla by i norr till Kämpinge by i söder. Om Vellinge kommun
menar allvar med sin ambition att värna ”den goda jorden” och de fria vidderna skrinlägger man
den föreslagna detaljplanen.
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