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Lunds Botaniska förening har tagit del av samråd om ny naturvårdsplan för 
Höganäs kommun 2017-2026. 
 
I den allmänna delen av dessa handlingar anges syftet med naturvårdsplanen vara att 
ge: 
Information om naturområdenas status och hotbild. 
Tydlig vägledning i hur kommunen ska bevara, utveckla och gå vidare i skyddsarbetet 
i respektive område. 
Svar på förväntade konsekvenser av eventuella insatser och omkostnader. 
Vägledning i den fysiska planeringen, råd vid kontakter med markägare, information 
till intressenter mm. 
I den allmänna delen konstateras också följande: 
Kunskap om naturvärdena och naturvårdsfrågor är en förutsättning för att uppnå en 
hållbar utveckling. Därför är målsättningen med planen att ge rätt underlag för beslut, 
skötselåtgärder och prioriteringar. Därutöver är det en källa till inspiration för 
kommunala tjänstemän, privata markägare och alla andra som läser den. 
Naturvårdsplanen ska läsas parallellt med översiktsplanen, det senare dokumentet är 
styrande. Naturvårdsplanen ska vara vägledande för beslut i allmänna skötsel- och 
naturvårdsfrågor. Till detta har därför styrande riktlinjer tagits fram. 
  
Hur har man då lyckats med att nedteckna den kunskap som finns om naturvärdena. 
På det hela taget är det en mycket gedigen genomgång av olika naturområden inom 
kommunen. Varje område beskrivs med en kartskiss och sedan följer strukturerade 
områdesbeskrivningar med följande rubriker: Beskrivning, Kärlväxter, Mossor, 
Lavar, Svampar, Insekter, Spindeldjur, Blötdjur, God-och kräldjur, Fåglar, 
Bevarandemål, Fysisk planering, Situationen nu och i framtiden. Alla rubriker finns 
av naturliga skäl inte med för varje område men när det finns information och det 
finns det påfallande ofta är det väldigt lätt att snabbt ta till sig denna information. Det 
som vi inom Föreningen främst kan yttra oss om är beskrivningarna om kärlväxter 
och mossor. Båda förefaller genomgående vara väl bearbetade och jämförelsevis med 
de allra flesta liknande naturvårdsplaner är informationen om mossor helt särklassig. 
  
I bilaga till Naturvårdsplanen finns en åtgärdslista som är full av detaljer. För varje 
område finns olika noteringar om att ge särskild information till markägaren, 
borttagande av invasiva arter såsom armeniskt björnbär och vresros mm, samt olika 
skötselåtgärder. För dessa åtgärder finns också en plan vilket eller under vilka år 
dessa aktiviteter ska ske. Det finns inom Höganäs kommun ett flertal naturreservat där 
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Länsstyrelsen är ansvarig för skötselplan. I denna samrådsplan finns noterat ett antal 
brister i skötseln som borde kunna åtgärdas efter reviderade, kompletterande och 
uppföljning av skötselföreskrifter. 
Sammantaget utgör nu föreliggande naturvårdsplan för Höganäs kommun ett mycket 
bra underlag för fortsatt naturvårdsarbete inom kommunen. Det är bara att hoppas att 
kommunstyrelsen kommer att godkänna planen i sin nuvarande utformning. 
  
Åke Svensson 
Ordförande 
För Lunds Botaniska Förening 
 
 
 
       
 


