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Omma den 19 april 2015 
 
Tack för remissen avseende grönstruktur- och naturvårdsprogram för Sjöbo kommun. 
Naturskyddsföreningen Färs betraktar arbetet med naturvård i kommunen som mycket viktigt och är 
därför positiva till att kommunen planerar långsiktigt för en hållbar naturvård.  
 
Det underlag som kommit oss tillhanda (Natur i Sjöbo Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Sjöbo 
kommun Remissversion 2015-03-16 Del 1 och 2) är dessvärre ofullständigt, saknar stora delar och har 
snarast karaktären av ett utkast. Eftersom väsentliga delar saknas går det inte att ta ställning till produkten 
som helhet. Till exempel saknas ett flertal bilder, figurer och text under viktiga rubriker. Flera kapitel 
fattas, däribland det viktiga kapitel 5 “ÅTGÄRDSFÖRSLAG” i del 1. Vi noterar även att språkbruket i 
såväl rubriker som löpande text varierar och bitvis är oprecist och svårbegripligt samt av karaktären 
vardagsspråk. Vi föreslår därför en harmonisering av språket och språkgranskning. 
 
Kombinationen av grönstrukturplan och naturvårdsplan är tveksam av flera skäl. Dels bidrar det till ett 
osammanhängande och ostrukturerat helhetsintryck. Från vårt perspektiv skiljer sig naturvårdsarbete från 
hanteringen av grönstruktur på grundläggande sätt och borde därför föranleda en separat naturvårdsplan 
för kommunen. Detta arbete bör stå på egna ben och inte hänvisa till Lunds kommun så som görs i 
förslaget.  
 
Avseende innehållet önskar vi framföra följande synpunkter. 
 
Del 1: 
 
1.1 I definitionen av begreppet grönstruktur bör uttrycket “‘vild’ natur” undvikas då det är oprecist och 
otydligt. 
 
3.2.2 I stycket anges att nya naturskyddsområden bör utvecklas där så behövs. Det vore önskvärt att 
beskriva hur detta behov bedöms. Det vore även värdefullt att ange mål eller ambitionsnivå för 
utvecklingen av nya naturskyddsområden. I texten anges att ”Fokus ska inte bara läggas på de utpekade 
områdena...” (syftar på de i planen presenterade områdena). Denna tanke är god men det skulle behövas 
riktade insatser mot många av de utpekade områdena. Ett stort problem idag är att få tillräckligt 



betestryck på en majoritet av markerna. Det här arbetet måste börja innan restaurering av nya marker tar 
tid och resurser i anspråk. Vi vill också påpeka att det idag knappast finns några ängar kvar som går att 
återställa enbart med skötsel. Det skulle krävas en total restaurering för att få tillbaka de naturvärden som 
karaktäriserar en äng. 
 
Spridningskorrridorer nämns i texten och kan vara värdefulla i specifika sammanhang. Värdet av 
spridningskorridorer har dock enligt forskningsstudier visat sig vara mindre än vad man tidigare trott. 
Desto viktigare är att undvika ytterligare fragmentering i landskapet, att säkerställa en tillräcklig täthet av 
lämpliga biotoper i landskapet och undvika vandringshinder för vissa arter. 
 
Rollfördelningen mellan myndigheter gällande bevarande och utveckling av naturvärdena i Sjöbo bör 
framgå tydligare, i synnerhet avseende länsstyrelse och kommun. Naturskyddsföreningen Färs välkomnar 
kommunala naturreservat! 
 
Del 2: 
 
Denna del bör begränsas till innehåll som är direkt relaterat till områdesbeskrivningarna. En utförligare 
metodbeskrivning måste föreligga avseende områdesbeskrivningarna och tillhörande 
naturvärdesbedömningar. 
 
1.5 Det ter sig önskvärt med en kortfattad beskrivning av hur eventuella kompensationsåtgärder ska 
hanteras framför allt avseende ansvarsfördelningen. Kompensationsåtgärder är på gott och ont. Man 
måste ha i åtanke att många naturvärden inte går att återskapa eller att kompensera för vid exploatering.  
 
1.7 Vi instämmer i vikten av lämplig skötsel av vägkanter. Vi är däremot kritiska till formuleringarna i 
stycket. Förlusten av ängsmark kan endast i mycket begränsad utsträckning kompenseras genom 
förändrad skötsel av vägkanter. Tidpunkten för kantslåtter är viktig men ingalunda “det enda som krävs”. 
(Jordbruksverket, trafikverket och SLU är exempel på organisationer som har arbetat med vägkanternas 
betydelse för biologisk mångfald.) Med tanke på hur sällsynt det idag är med ängar enligt dess korrekta 
definition vore det lämpligt att byta ut begreppet ängar mot ”blomsterrika marker”. 
 
3 Kartorna som tillhör områdesbeskrivningarna är svårtolkade. Några faktarutor med bild som bakgrund 
är svåra att läsa. 
 
Naturskyddsföreningen i Färs ser fram emot att få ta del av grönstruktur- och naturvårdsprogrammet i en 
remissupplaga som är mer genomarbetad och med fullständig text. 
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