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Yttrande över Detaljplan för Skanör 13:14 m fl . Del av Skanörs vångar – Del D.
Samråd – Remiss.
Tillbakablick.
Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) föreslog i mycket god tid innan skelettplanen
ritades att man borde bevara ett grönt stråk rakt igenom området såsom man gjort på Haga
och Björkhagen. Naturliga förutsättningar fanns i området med en början i parken söder om
Skanörs skola, en därpå österut följande hästhage, dunge och sedan Falsterbonäsets rikaste
blomsterängar fram till Storevångsvägen. Detta huvudsakliga önskemål baserat på en strävan
att bevara områdets karaktär har ej beaktats. I stället växer ett gyttrigt, illa planerat förstadsbostadsområde fram.
Del D.
Den nu föreliggande detaljplanen avser område D, i vilket vångens enda lilla skogsområde
ligger. Detta kommer att försvinna och endast en liten rudimentär del kommer att bli kvar
utanför planområdet. Man kan lätt konstatera att både inom område D och hela resten av
Storevång (i planen felaktigt kallad Skanörs vångar) kommer konsekvenserna för naturmiljön
vara betydande. Bara att skapa en urban park av nuvarande skogsmiljö och samtidigt
fragmentera denna är både beklagligt och skrämmande inför framtida ingrepp. Förståelse för
Falsterbonäsets natur och kultur saknas i alla delar av planen. Det finns inte ens en vilja att ge
den intilliggande skolan möjlighet att få behålla någon naturmark för undervisningsändamål.
Det är tråkigt att eleverna i en miljö så rik på möjligheter idag blir så kringskurna i framtiden.
Det märks att planens arkitekter saknar känslan för Skanörs ursprung och kulturella värde
samt dess potential för framtida turism. Det är inte bara stränderna som är värdefulla på
Näset! Det finns inget kvar av områdets rurala ursprung, vilket är beklagligt med tanke på
områdets närhet till ett ålderdomligt, kulturellt särpräglat Skanör. Planen visar ett område,
som kunde ha varit ett småhusområde i vilken stad som helst.
Rena felaktigheter finns också i planen. Det finns inga tångvallar med tillhörande diken i
Storevång. Planförfattaren måste missuppfattat ordet tångdien (tångdiken) som betyder
tångvallar och kommer från holländskans ord för vall. Idag finns bara någon enstaka svag
depression i området som utmärker de forna avvattningsdikena. I Knävången finns dock de
gamla avvattningsdikena i förening med tångvallarna kvar.
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I Bakgrund och Syfte sägs att ”fyra kvarter är grupperade kring ett stort grönt rum”. Som rum
är det stort, men som grönområde eller park är det futtigt. Att man lägger till en lika stor
grönyta till den lilla, mörka och trista, som finns öster om Skördevägen kan väl sägas vara ett
av planens bästa grepp. Kalla det bara inte för naturområde.
I planen omtalas att de lägsta husen kommer att bli 8 m höga och de högsta 11m. Som
jämförelse kan tas att atriumhusen på Skanörsgårdens radhus är 8,5 m, som är högst i det
området.
De i planen föreslagna planteringarna längs gatorna överensstämmer med t ex Skördevägens
och Slåttervägens nu nedsågade alléer. Kommer detta, när träden börjar bli utvecklade efter
15 – 20 år, att ske även här?
Med den ökade bebyggelsen ökar bullernivåerna. Bullret från väg 100 är redan hörbart över
stora delar av Skanör och värre kommer det att bli med mer trafik och högre nyttjande av
vägen på nätterna. Vilka åtgärder tänker man vidta för att minska bullret på väg 100 och för
att inte alla vägarna passerande groddjur skall köras ihjäl? Kommer kantstenen vid
trottoarerna bli ett hinder för groddjurens vandringar? Storevångsvägen och Halörsvägen är
idag vägar som korsas av mycket groddjur.
Vid den biologiska inventeringen av området befanns skogsområdet ha ett ”förhållandevis
högt naturvärde”. Den fragmentering av naturen och urbanisering av skogsdungen, som
planen visar, tar ingen hänsyn till vad som framkommit vid inventeringen. Ej heller görs detta
i det med dungen sammanhängande, av hästar skapade, utomordentligt fina tallparklandskapet
i sydost. Där endast den ej betade och minst intressanta biten på en tomtbredd och två
tomtlängder (P4) finns kvar i planen. Detta vill man kalla naturområde, något som i
sammanhanget är närmast löjeväckande när man förstör så mycket. Det är över huvud taget
fruktansvärt att se den totala oförmågan att förstå och ta vara på landskapets särdrag.
Planförfattarens ärlighet kan också betvivlas när skövlingen beskrivs som ” ambitionen är att
med de större grönområdena som planeras inom Skanörs vångar ta tillvara och utveckla
platsens karaktär och egenart”. Den ambitionen har helt kommit på skam.
I stycket Stads- och landskapsbild talas om att ”ambitionen är att utnyttja läget invid de vida
strandängarna och låta utblickarna och närheten till naturen ge området karaktär”. Av detta
finns i verkligheten ett omfattande landskap av vita pinnar och fladdrande vita band, som
upptar nästan 500 m innan tångvallen och bakomvarande strandängar tar vid i norr. I öster
finns en glugg mot ett område med i alla fall färre vita pinnar och en markväg ut på
Amerikajorden. Förutom denna så täcks större delen av utblicken åt öster av en med staket av
trädgårdsnät omgiven gles dunge med den söder om denna liggande banvallen som ett andra
hål ut mot naturen. När man förstört den ursprungliga karaktären så lutar man sig i planen mot
dessa anomalier.
En miljökonsekvensbeskrivning är av nöden eftersom okänsligheten för naturen och
landskapets karaktär så kraftigt visas i planen.
Av FNF:s samlade och under lång tid presenterade synpunkter har vi endast funnit, att man i
någon mån tagit hänsyn till vår önskan att träd och buskar, som är typiska för vår del av
Skåne, och inte främmande arter skall användas. Av detta har det blivit lind och oxel, vilket är
bra. Hästkastanj är inte typisk, men kommer ändå enl planen att planteras liksom björk, som
är ett under det senaste århundradet invandrat ogräs på Falsterbonäset.
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Sammanfattningsvis kan man säga att planen visar hur de, som inte har sina rötter i området
eller har brytt sig om att skaffa kunskaper om detta, kan förstöra mycket av Skanörs prägel
och Näsets kulturpåverkade natur.
Falsterbonäsets Naturvårdsförening.
Falsterbo och Skanör den 2 maj 2008.
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