
 Perstorp Naturskyddsförening 
                Naturvårdsplan för Perstorp kommun sep 2015 
Remiss från Perstorp Naturskyddsförening 

Naturvårdsplanen visar att det finns ett flertal fina landskapsbilder som anger en mångfald 
av landskapstyper inom kommunen och som vi bör tacksamma för och väl vårda. 

Kommunen präglas av skog och det moderna skogsbruket innebär stordrift med stora 
kalytor 
och stora maskiner som påverkar naturen. Skogsbruket är inriktat på gran i och med att 
industrin 
kräver det som ger mest ekonomiskt utbyte. Det betyder att granen utbredning kommer 
att påverka landskapsbilden. Artur Lundkvist skrev 1960 i en artikel om Oderljungabygden 
"förr låg byn i ett öppet dalstråk, med ljus lövskog omkring. Utsikten förkvävs nu av den 
mörka granskogen och det är skog som jag själv som pojke varit med att plantera. Skogen 
står där nu kompakt och dyster." 
Granens utbredning påverkar både fauna och flora så t ex  typiska tjädermarker försvinner. 
Det blir heller ej bättre med vildsvinens ökade utbredning som påverkar inte minst 
skogshönsens häcknings-förutsättningar. Antalet aktiva jordbrukare minskar vilket innebär 
mindre antal betesdjur så att hävdade betesmarker övergår i snårskog och efterhand 
granplanteringar. 

Med dessa förutsättningar krävs det att det som vi uppfattar som fina naturområden 
bevaras extra väl och att vi som bor i kommunen hjälps åt att bevara och uppskatta det 
som finns. 

Befintlig naturvårdsplan redovisar ett stort antal objekt med värdefulla naturområden i 
kommunen. 
De vore viktigt att de naturobjekt som redovisas kommer att vårdas enligt de anvisningar 
som anges i planen. Markägarna borde underrättas och informeras om de naturtyper som 
finns inom deras ägor 
och värdet av dem. Det kan innebära att de blir stolta över det som finns och på det sättet 
blir intresserade av det och engagera sig för att vårda enligt planens anvisningar. 
Föreningar som kommer i kontakt med naturen såsom LRF och Skogsägareförening samt de 
som kommer i kontakt med naturen utöver SNF, orienteringsklubbar och  STF  kunde 
informeras för att bli medvetna om 
värdet i den natur som omger oss. 

Saknas 
uppgifter om Reningsdammarna invid Äggpackeriet, Uggledammen,  Jeans Damm samt 
om Perstorpbäcken alt "Färgarebäcken" . Skötselråd. 
Perstorpbäcken borde rensas regelbundet samt att en vandringsled anordnas längs bäcken 
från centrum nedåt Hyllstofta och  som inbjuder till promenader och iakttagelse av fågelliv 
och flora, 
ett sätt att öka intresset för naturen i vår närmaste omgivning. 
Det finns ett par dammar nordväst om gamla soptippen och Linjevägen som borde ses över 
samt en damm sydöst gamla glasbruket och hotellet som kunde få en uppfräschning. I det 
senare fallet kunde det vara en uppföljning av projektet Wilhelm Wendts park. De är också 
belägna i tätortens närhet vilket borde  öka  värdet och intresset från allmänheten. 

Ang golfbanan i Perstorp 
Noteras att det har för några år sedan  inventerats både flora och fauna i området. 
Inventeringen finns dokumenterad, omfattande cirka 120 sidor varav kartor 20 sidor och  
som nu bör uppdateras efterhand. Ur natursynpunkt är Perstorps Golfbana med närmaste 
omgivningar en stor tillgång för såväl golfutövare som för andra besökare. Man kan fråga 
sig om golfbanan ej hade anlagts vilken naturtyp som då hade funnits .  



Hur kan man få reningsdammarna att bli intressanta  häckningsplatser för måsar och 
andfåglar? 
Kan man avråda/förbjuda matning av fåglar vid Jeans Damm men tillåta vid 
reningsdammarna med syfte att uppmuntra mås- och andfåglar att bosätta sig vid 
reningsdammarna? 
Dammarna bör rensas vid rätt tid på året och rätt sätt samt att dess flora och fauna 
inventeras regelbundet för att skapa intresse för området. 

Det finns här och vad inom kommunen s k invasiva arter som har stark spridningstendens 
och negativ påverkan av övrig flora. Det gäller jättebalsamin och jätteloka. 
Fastighetsägarna bör få vetskap om att dessa arter bör bekämpas och hållas tillbaka. Det 
bör ej bryta mot någon artskyddsförordning eller Bonnkonvention. 
Vildsvin kan också jämställas enär de har stor påverkan på hönsfåglarnas utbredning och 
levnadsförutsättningar.    

När det gäller skötsel av naturområden kan det finnas synpunkter på vad som är rätt åtgärd 
och hur omfattande ingrepp skall göras. Naturskyddsföreningen  är beredd att medverka 
som referensgrupp i sådana här fall. 
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