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Vitemölla med diarienummer: 2011/359  
 
Sammanfattning 
Undertecknad har på uppdrag av Lunds Botaniska Förenings styrelse tagit del av 
planprogrammet med diarienummer 2011/359 som är på samråd. I punkterna 1-3 
nedan beskriver vi de negativa effekter på de höga naturvärdena i intilliggande 
områden som ett genomförande av planprogrammet riskerar medföra. Ytterligare 
byggnation skulle delvis motverka den utveckling av Natura 2000-området 
Marknadsplatsen, som i områdets bevarandeplan beskrivs som nödvändig för ett 
långsiktigt bevarande av dess höga naturvärden. Föreningen anser därför att 
planprogrammets föreslagna skapande av ny kvartersmark och bostäder är 
olämplig. En plan för området bör inte innebära någon byggnation eller annan 
exploatering utöver den i nuläget redan befintliga.  
 
Om sandstäppen och Natura 2000 
På det intilliggande Natura 2000-området Marknadsfältet finns bland annat den 
numera mycket sällsynta naturtypen sandstäpp, som Sverige utifrån EUs 
habitatdirektiv åtagit sig att bevara. Bevarandet förverkligas genom att utpeka 
områden med sandstäpp eller andra naturtyper som är värdefulla och hotade ur 
ett europeiskt perspektiv, som Natura 2000-områden. Man utarbetar individuella 
bevarandeplaner som anger hur de unika värdena inom området ska kunna 
bevaras och utvecklas. Sandstäppen har en unik flora med arter som klarar den 
torra och näringsfattiga miljön på den kalkrika sanden. Här finns sandnejlika, 
luktvädd, stor och liten sandlilja, sandvedel och hedblomster. Några av 
sandstäppens arter finns enbart i Simrishamns och Kristianstads kommuner i 
hela landet, där den största delen av Sveriges sandstäpp finns. De områden med 
sandstäpp som finns kvar idag är mycket små och hotas av uteblivet bete, 
kvävenedfall och exploateringar.  
 
Negativa effekter på de höga naturvärdena intill planområdet ifall 
planprogrammet genomförs 
1. Bevarandeplanen för Natura 2000-området Marknadsplatsen (bilaga 2), som 
finns tillgänglig på länsstyrelsens hemsida, slår fast att "Området är litet och en 
utvidgning ner till strandkanten och med tallområdet i norr skulle gynna 
möjligheterna att bevara och utveckla områdets naturvärden." Detta berör bland 
annat planområdet. Det är därför av stor betydelse att behålla det 0,5 ha stora 
planområdet i ett sådant skick att höga naturvärden går att återskapa även där så 
att en del av sandstäppens arter som exempelvis sandnejlika och hedblomster 
kan trivas. Nuvarande markanvändning omöjliggör inte ett framtida återskapande 
av höga naturvärden och har hittills inte äventyrat den naturliga 
sandmarksväxtligheten nämnvärt. Med ytterligare bostadsbebyggelse och 
trädgårdsanläggningar i enlighet med planprogrammet skulle däremot ett sådant 



framtida återskapande vara omöjligt.  
 
2. I bevarandeplanen (bilaga 2) slås även fast att en av de största riskerna för 
skada på Natura 2000-området Marknadsplatsens höga naturvärden, utöver för 
svag hävd, är markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet 
eller i angränsande områden. Av bevarandeplanens karta (bilaga 1) framgår att 
det enda lite större området med den hotade naturtypen sandstäpp inom Natura 
2000-området finns i den del som gränsar till planområdet. Från planområdets 
gräns är det endast ca 30 meter dit. Det gör området med sandstäpp extra 
känsligt för ändring av markanvändning i planområdet. Att bevara en så 
oexploaterad och naturlig sandmarksvegetation som möjligt i planområdet är 
därför extra angeläget (jämför med punkt 1).  
 
3. I bevarandeplanen (bilaga 2) nämns även att spridning för naturtyperna 
främmande arter riskerar att skada Natura 2000-områdets naturvärden. En ännu 
närmare kontakt mellan trädgårdsväxter och de känsliga och sällsynta 
naturtyperna på Natura 2000-området som planområdet gränsar till, skulle 
innebära en större risk för spridning av trädgårdsväxter in i Natura 2000-området 
och därmed äventyra dess värden.  
 
Bilagor 
1. Karta över naturtyperna på Natura 2000-området Marknadsplatsen 
2. Bevarandeplan för Natura 2000-område Marknadsplatsen, Länsstyrelsen i 
Skåne Län 
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