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Synpunkter på Naturvårdsprogram för Svalövs kommun
Kristdemokraterna i Svalövs kommun har granskat förslaget till Naturvårdsprogram för Svalövs kommun
och vill framföra följande synpunkter:

Allmänna synpunkter
Ett naturvårdsprogram för kommunen har varit på tal i flera decennier och det är efterlängtat att det nu
tack vare möjlighet till LONA-bidrag äntligen kunnat tas fram ett förslag till program.
Del 1 ger en bra bakgrund genom att betona vilken betydelse naturen och biologisk mångfald har såväl
för människans fysiska och psykiska hälsa som för jordbruket. Kommunen har ett ansvar för att värna
naturvärdena och hejda förlusten av biologisk mångfald. I denna del presenteras de mål för hållbar
utveckling som finns på internationell, nationell och kommunal nivå och exempel ges på rödlistade arter
i vår kommun. Vidare presenteras de lagar som styr naturvården och de områden som är utpekade som
särskilt värdefulla eller redan skyddade på något sätt i vår kommun.
I del 2 redovisas inte mindre än 51 områden och även närnaturen i våra tätorter behandlas. Det kan
alltid diskuteras vilka områden som ska tas med, men vi anser att det är ett bra urval som gjorts. Varje
område behandlas dock mycket summariskt med ganska liten textmassa. Det medför att redovisade
arter av växter och djur endast ska ses som exempel på vad som finns inom resp. område. På flera
ställen redovisas vad som sågs vid ett specifikt besök i området, men vi tycker att redovisningen av arter
i stället borde vara mer generell. Bildmaterialet är mestadels bra och i många fall alldeles utmärkt.
Kartvyerna är dock i många fall alldeles för mörka för att man ska kunna orientera sig. De borde kunnat
redigeras så de blir ljusare. En del andra bilder av sämre kvalitet kunde med fördel slopas för att ge
utrymme för mer text. Ett kort avsnitt i slutet av programmet med ordförklaringar vore på sin plats. Hur
många vet t.ex. vad som menas med alluviala lövskogar och EU-naturtyp? Slutligen behövs en ytterligare
korrekturläsning för att rätta de många stavfelen.

Områdesspecifika synpunkter
Svalövs grönstruktur: Det nämns ”en liten park” mitt i Svalöv. Den heter Gustaf Eliassons park, vilket
bör tillfogas.
Prästafäladen och Höjebacke: Beskrivningen av detta rikt varierande område, för vilket det sedan länge
finns ett förslag till skötselplan, borde vara utförligare och fått omfatta två sidor. Det nämns att här finns
blå- och rosaskiftande jungfrulin, men här finns även vit jungfrulin. De i vissa delar här ganska vanligt
förekommande arterna Sankt Pers nycklar, grönvit nattviol, nattviol, klasefibbla och tätört har man helt
missat att nämna.
Svenstorp-Bolshus fälads naturreservat: Även detta mångskiftande område, tillika kommunens enda
kommunala naturreservat, borde fått en något utförligare beskrivning omfattande två sidor.
Ask våtmark: Även om vadare förekommer, är lokalen huvudsakligen en lokal för änder och gäss.
Tegelröd trollslända som visas på bild ska heta tegelröd ängstrollslända.

Bulls måse: Brun kärrhök och tranan som är två karaktärsarter vid våtmarken saknas i beskrivningen.
Röstånga: Bland närnaturen i Röstånga borde även Kolemadammen nämnas. Det är en fågelrik
våtmark, för vilken markägaren 2004 tilldelats kommunens miljöpris.
Söderåsens nationalpark: Bilden på mindre flugsnappare är ej av sådan kvalite att det går att se vilken
art den föreställer och bör därför slopas. I stället bör kartvyn få större plats.
Ädellövskog vid Vegeå: Det står att vätterosen lever stora delar av sitt liv under jord ”precis som
vättarna”. Några vättar lär inte finnas där, eftersom vättar bara är en varelse inom gammal folktro och
inte inom vetenskapen.
Smedjebackens naturbeten: Det står om dofter från grönvit nattviol. Den grönvita nattviolen är
emellertid vanligen nästan luktlös, till skillnad från ”vanlig” nattviol, som doftar starkt. Sista meningen av
texten har delvis fallit bort.
Klåverödsområdet: Det bör nämnas att Takmaden är det vatten som idag allmänt går under namnet
Klåverödsdammen.
Traneröds mosse: Det står att Länsstyrelsen fått EU-pengar för att röja björk och tall. Detta är redan
genomfört, samtidigt som nya spänger lagts på strövstigarna och en rullstolsramp byggts ut till en
observationsplattform i kanten av mosseplanet, vilket inte nämns. Från denna plattform kan man lugna
försommarnätter under maj-juni höra nattskärran spela, vilket också borde nämnas.
Värdefulla resp. skyddade naturområden (sid.72): Dessa kartor behöver göras större för att bli tydliga.
Områdesnumren står i många fall för långt från det område de hör till.

Naturvårdsprogrammets förverkligande
Ett stort arbete är nu slutfört för att ta fram det här naturvårdsprogrammet, vilket efter hänsynstagande
till våra synpunkter på justeringar, kan bli ett bra verktyg för hållbar utveckling i Svalövs kommun. Nu
hoppas vi att naturvårdsprogrammet inte bara blir en hyllvärmare bland alla andra planer. Ett antagande
av programmet garanterar nämligen inga som helst åtgärder, eftersom programmet bara beskriver
”önskvärd utveckling”.
I kap. 7 i del 1 av programmet ges emellertid ett antal förslag för kommunens arbete med att värna,
vårda och visa naturen. Det är bra förslag och vi vill speciellt framhålla följande:
 Upprätta en årlig verksamhetsplan för utveckling och förvaltning av naturvården i kommunen.
 Kommunen ska verka för att riksintressenas värden bibehålls och utvecklas och att
naturvårdsprogrammet ingår som ett kompletterande dokument till översiktsplanen.
Vi vill se ett successivt förverkligande av intentionerna i programmet för att uppnå hållbar utveckling.
För detta krävs att medel avsätts årligen för skötselåtgärder och uppföljning av status.
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