Tillväxt och Samhällsbyggnad
Vellinge kommun
235 81 Vellinge
Ang Trafikverkets förslag till anpassning av Trelleborgsbanan för
regionaltågstrafik i Östra Grevie (ärendenr TRV 2010/70996) och Vellinge
kommuns detaljplan Östra Grevie stationsområde (Dnr 2007/1433).
Falsterbonäsets Naturvårdsförening – naturskyddsföreningen i Vellinge kommun
(FNF) har tagit del av granskningshandling 2011-10-26 upprättad av SWECO för
Trafikverket och ovan rubricerade detaljplaneförslag från Vellinge kommun.
FNF ser med tillfredsställelse att Vellinge kommuns östra delar får en fungerande
spårbunden persontrafik. FNF anser också att de åtgärder som krävs, för att detta
skall kunna ske, har lösts på ett fungerande och bra sätt.
FNF anser vidare att för att få en bärkraftig regiontrafik i området så krävs ett
ökat befolkningsunderlag och att den föreslagna utbyggnaden av småhus i god
kontakt med den befintliga bebyggelsen och väster om väg 101 inte menligt
påverkar det gamla stationssamhällets utseende, arrondering och kulturmiljö eller
omgivningens naturmiljö. Vi anser fö att utbyggnaden i de östra kommundelarna
just bör ske i Östra Grevie och Västra Ingelstad.
Vi tycker också det är positivt att de dödisgropar som finns väster om järnvägen
utökas med ytterligare ett par – gärna flera - småvatten i områdets norra del
(betecknade som fördröjningsmagasin nya). Vår förhoppning är att dessa med
tanke på avståndet till befintliga dödisgropar också skall fungera för i området
befintliga groddjur. Det skulle i det sammanhanget vara viktigt att samtliga
dödisgropar inom planområdet och i dess närhet fauna- och florainventeras innan
förändringarna av området sker och att dessa samt de nya dammarna i norr också
inventeras inom en tioårsperiod från att de senare grävts. Om lökgroda
förekommer i dödisgroparna, så bör deras övervintringsplatser fastställas. Är
dessa belägna inom planområdet, så skall övervintringsplatserna skyddas från
intrång.
Det är vidare viktigt att de nya dammarna i samtliga fall får ett jämnt och ringa
fall mot mitten, så att såväl fåglar, amfibier och insekter finner goda och
varierande livsmiljöer med tanke på temperatur och ljusinflöde. Läplanteringar får
gärna anläggas med för området typiska trädarter i de nya dammarnas norra delar

medan solljuset inte bör hindras att nå dammarna från övriga sidor. Vi anser
också att det runt om dammarna bör utvecklas en väl tilltagen zon av naturmark,
så att dammarna blir ett betydelsefullt naturinslag för såväl kringboende som
djurliv. Det är viktigt att de inte blir ett inslag i en välskött och tämligen steril
parkmark.
Falsterbo den 21 december 2011.
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