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Remissvar avseende Vägen till ett biologiskt rikare Skåne – Naturvårdsstrategi
för Skåne län
Riksdagen har beslutat att alla biotoper och arter i EU:s art- och habitatdirektiv som
inte har gynnsam bevarandestatus ska nå detta mål snarast och senast 2050. I Skåne
finns cirka 1600 rödlistade arter varav 450 är mer eller mindre unika för länet. Dessa
unika arter betraktas som skånska ansvarsarter. Kärlväxter utgör 15 % av dessa - det
vill säga cirka 65 arter.
Problemen är att antalet betesdjur minskar vilket medför en bristande hävd på
kvarvarande naturbetesmarker. Användning av konstgödsel och bristande eller
upphört bete leder till igenväxande sjöstränder och våtmarker. Brunifiering dvs.
tillförande av humusämnen i sjöar och vattendrag påverkar ett stort antal växter
negativt. Orsaken till brunifieringen kopplas till omfattande utdikningar i skogs- och
torvmark.
Fragmentering av växtbestånd leder till inavelseffekter och risk för utdöende på grund
av små populationer. I Skåne är endast cirka 4 % av den totala arealen skogsmark
skyddad dvs. undantagen från skogsbruk.
Allt detta och mer därtill är noggrant beskrivet i Naturvårdsstrategin.
Det framgår tydligt i dokumentet att det behövs krafttag för att vända utvecklingen.
Det tydliggörs också att det är en brist på betesdjur, framför allt hästar och kor, vilka
är bäst lämpade ur floristik synpunkt. Den biologiska mångfalden i landskapet är till
stor del beroende av en långvarig kulturell påverkan.
För att kraftsamla kring hoten mot biologisk mångfald behövs en samverkan mellan
Länsstyrelsen och offentliga, privata och ideella aktörer, vilket är väl beskrivet.
En av de få saker i dokumentet som ifrågasätts är det som skrivs på sidan 7 ”Miljöer,
som har förstörts eller förändrats, har återställt i tillräckligt stor omfattning (minst 15
%), därmed har förlusten av arter och livsmiljöer hejdats och en långsiktigt hållbar
situation har uppnåtts.”
Tyvärr är vår uppfattning att detta är en väl ljus bild som beskrivs. Den första delen av
meningen kan vi i stort vara eniga om men det finns idag åtskilliga reservat vilka har
en helt undermålig hävd respektive skötsel.
En handlingsplan måste upprättas för att visa att man ämnar gå från ord till handling.
Den övergripande arbetsplanen ter sig tillfredställande men måste också innehålla en
ekonomisk plan och en realistisk tidsplan.
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