2021-03-31

Till
Hörby kommun

Remiss Naturvårdsprogram, Dnr: BMN 2020/164.
Undertecknad har för Lunds Botaniska Förening tagit del av Remiss
Naturvårdsprogram Hörby kommun 2021.
Naturvårdsprogrammet för Hörby kommun består av tre delar. En bakgrundsdel, en
strategidel och en objektsdel.
En sammanfattande bedömning är att alla delarna i detta dokument på det hela taget
är välskrivna och det är väsentligt eftersom tanken med ett naturvårdsprogram är att
det ska vara ett viktigt kunskaps- och planeringsunderlag. Programmet är även
användbart som underlagsmaterial vid information och råd till markägare och brukare
och som informationskälla för skolor och kommunala förvaltningar.
Tyvärr är utvecklingen vad gäller biologisk mångfald bekymmersam. Det är viktigt
med denna form av kommunalt arbete för att aktivt arbeta med genomtänkta åtgärder
för att bryta den negativa utvecklingen och vi ser positivt på kommunens tydliga
strävan att arbeta med frågor som hejdar utarmning och helst vänder den negativa
trenden.
Ett av många hot mot biologisk mångfald är invasiva arter. Ännu finns inte några
konkreta planer för hur invasiva arter ska bekämpas inom Hörby kommun och det är
en fråga som bör stå rätt högt på den framtida dagordningen. Det konstateras i
remissutgåvan att frågan är svår eftersom det även berör bekämpning på privat mark.
Emellertid konstateras också på ett bra sätt att ”För ett långsiktigt hållbart arbete bör
kommunen vara den samordnande funktionen i arbetet med att bekämpa invasiva och
främmande arter.” Om detta kan komma till stånd vore det mycket förtjänstfullt.
Utöver de formellt skyddade områdena finns områden som skogsägare och markägare
frivilligt avsätter vid skogsavverkning eller i skogsbruksplaner. En stor del av den här
typen av områden sammanfaller med områden som i andra inventeringar, visat sig
vara särskilt värdefulla att bevara enligt Skogsstyrelsens inventering av värdefulla
biotoper, kommunens naturvårdsprogram eller länsstyrelsens naturvårds- och
kulturmiljöprogram. Men dessa avsättningar är svåra att styra ur ett strategiskt
övergripande perspektiv eftersom de bygger på frivillighet.
I denna sammanställning presenteras 215 områden som har ett högt eller mycket högt
naturvärde. Det är imponerande att samtliga områden besökts under senare år och de
flesta har blivit föremål för en fältinventering. Alla objekten har värderats utifrån
artvärde och biotopvärde och i stort har denna värdering följt Svensk Standard
(SS 199000:2014).

Slutomdömet från Lunds Botaniska Förening är att arbetet är mycket välkommet och
en önskan är förstås att kommunen på sikt orkar fortsätta med dessa ambitiösa
naturvårdsmål.
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