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Lunds Botaniska förening har tagit del av remisshandlingarna och vill härmed
framföra nedanstående synpunkter. Synpunkterna tar i första hand fasta på de
botaniska värden i området som föreningen framför allt vill värna och utveckla.
Rinkaby skjutfält känner vi i LBF som ett botaniskt mycket rikt och omväxlande
område. Bl.a. har vi beskrivit delar av områdets värden i Floran i Skåne. Vegetation
och utflyktsmål s. 270–271.
Som framgår tydligt av bevarandeplanen har Rinkaby skjutfält en i mångt och mycket
unik flora, där inte minst sandfloran med betydande areal av sandstäpp är mycket
skyddsvärd. Även tallskogarna i området är genom de rika förekomsterna av bl.a.
olika pyrola- och orkidéarter mycket värdefulla ur ett landskapsperspektiv.
Dessvärre har vi kunnat se att förekomsten av t.ex. sandnejlika och arealen sandstäpp
minskat avsevärt under de senaste decennierna. Det är nu snart 20 år sedan den
senaste stora övningen med tunga artilleripjäser genomfördes på skjutfältet och husen
i Åhus skakade vid avfyrningar av kanoner och haubitsar. Numera är det mest
kulspruteknatter som hörs när det är övning på fältet. För 3–4 decennier sedan såg
exempelvis den s.k. flaggstångshöjden i den östra delen ut som en lång, vit sanddyn
när sandnejlikan blommade i början av juni månad. Så ser det inte längre ut. Då
hävden numera främst har utgjorts av bete har vegetationen alltmer slutit sig med
tätare grässvål och minskade sandblottor till följd. Alla åtgärder som motverkar detta
är välkomna: ökad hävd, indelning i betesfållor, ökade mekaniska störningar etc.
Rent generellt tycker föreningen att remissupplagan till bevarandeplan är välskriven
och väl genomtänkt med angelägna mål och åtgärder. Inte minst ställer vi oss positiva
till alla åtgärder som motverkar igenväxning i området. I ett längre perspektiv ser vi
det som mycket viktigt att Rinkaby skjutfält får ett varaktigt skydd som reservat. Ett
sådant framtida reservat borde även innefatta återstående delar av Horna fure, även
detta ett område med mycket höga naturvärden. Horna fure är starkt hotat av
exploatering och expansion av Åhus tätort i form av nya industri- och
bostadsområden.
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