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Initiativ, rubrik:

Skapa Rewildering område med ekodukt som förbinder; Natura 2000 området Limhamns Kalkbrott, Gamla Skjutbanan Sibbarp/Bunke

Initiativ, beskrivning
Förslag; Skapa ett anpassat rewildering område av Natura 2000 området Limhamns Kalkbrott och den sista
öppna marken intill, området vid den Gamla Skjutbanan; Sibbarp/Bunkeflo, Lernacken och Naturreservatet
Bunkeflo strandängar och förbind dessa områden med ekodukter och skapa en bullervall mot motorvägen.
(Det har byggts en ekodukt i Skurup och i Holland har man byggt hundratals ekodukter för att förbinda
naturområden).
Varför? - För att gynna ekosystem tjänster och biologisk mångfald som Malmö enligt översiktsplanen har som
mål.
- Detta skulle kunna ge de djur, växter, fåglar och insekter som redan i dag rör sig och finns i dessa områden, en
säkrare och bättre rörelsemöjlighet/växtmöjlighet, och därmed en större chans att överleva även nära en ökad
bebyggelse och med fler människor, hundar, katter och bilar.
Rekommendationen från den oberoende firman Tyrén att lägga till området vid den Gamla Skjutbanan till
Naturreservatet Bunkeflo Strandängar, är i dagens läge logisk och svarar också helt emot det som breder ut sig
allt mer i Europa; många ekologer och konservatoroer bereder väg och skapar "rewildering områden", de har
konstaterat att det inte räcker med att bevara/konservera, eftersom hoten i dag gentemot den biologiska
mångfalden genom den 6 massutrotningen/klimatförändringar är så stora.
I Sverige har arbete med rewildering startat men inte i samma utsträckning som på andra platser i Europa. Det
är viktigt att vi också tar ansvar och att även vi i städerna anpassar oss och samexisterar med ekosystemen. Och
att att skapa "rewildering" områden och ge naturen själv en chans att återhämta sig, är nog en helt nödvändig
utveckling för att säkra den biologiska mångfalden och ekosystem tjänster även i städer och utkanterna i
städerna.
Att välja att just skapa "rewildering" i dessa områden är också logiskt utifrån aspekten att ett flertal rödlistade
arter, även växter, och hotade arter rör sig och lever i dessa områden.
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Antal ja röster:

Antal kommentarer:

100

4

Antal nej röster:

Antal delningar röster:

0

3

Klassificera initiativ till nämnd vid granskning:

Klassificera initiativ till nämnd efter beslut:

Miljönämnden
Tekniska nämnden

Miljönämnden
Tekniska nämnden

Initiativet ska vara aktivt t.o.m:
22-11-18

Kommentar från moderatorn:
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