Byggnadsnämnden Hudiksvalls kommun tillhanda

Hudiksvall den 7 april 2011
Synpunkter på förslag till placering av nya Killingens förskola
Tekniska förvaltningen har inlämnat ett nytt förslag till placering av Killingens förskola.
Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening (HNF) lämnar här kritiska synpunkter på denna placering,
som berör ängsmark med höga naturvärden.
HNF är starkt kritiska till förslaget som skulle innebära
 att ängsmark med höga naturvärden förstörs
 att ett vackert grönområde med historiska landskapskvaliteter fragmenteras och byggs sönder
 att sällsynta och hotade arter knutna till slåttermark minskar eller försvinner
Mycket lite återstår idag av naturlig, ogödslad ängsmark i kommunen. Ännu mindre finns kvar av
sådan mark som fortfarande sköts med slåtter, vilket är en förutsättning för att de typiska arter som är
knutna till ängen ska kunna leva kvar. På fastigheten Sund 2:26 har sedan 2002 ängsmarkerna skötts
idéellt för att bibehålla denna flora och fauna som har utvecklats under åtminstone flera hundra års
nyttjande som fodermark. Det gäller dels marken på åkerholmen och dels en sydvästvänd slänt. Båda
dessa delar berörs i hög utsträckning av planförslaget, sydslänten av tillfartsväg, gång- och cykelväg
samt vändplan, medan åkerholmen berörs av själva huskroppen och gång/cykelväg. Därutöver blir
andra delar inhägnade som lekytor, vilket innebär ett mycket stort trampslitage på ömtålig
ängsvegetation, samt direkta ingrepp för lekställningar mm. Markarbeten vid bygget tillkommer.
Här finns en lång rad arter typiska för naturlig äng, både kärlväxter, marksvampar och insekter. Ca 120
växter har hittats, mer än 30 av dem är signalarter för äng, varav flera ovanliga och sällsynta. Här
växer exempelvis orkidén brudsporre på en av sina enda lokaler i kommunen. Andra skyddsvärda
växter är kattfot, backruta, gullklöver, låsbräken, luddhavre, vårfingerört, backnejlika, brudbröd m.fl.
Bland svamparna hittas en rad vaxskivlingar typiska för hävdade ängsmarker, bl.a. den rödlistade
rodnande lutvaxskivlingen, men också fingersvampar och noppingar m.fl. Gul tuvmyra är vanlig,
liksom en stor grön vårtbitare och många olika fjärilar och andra insekter, ännu inte inventerade.
Sammantaget gör detta ängen till en av de mest artrika och intressanta i Hudiksvallstrakten.
Hudiksvalls kommun är ekokommun och bör därmed ta ett speciellt stort naturvårdsansvar.
Naturvårdsarbetet ska återspeglas i samtliga delar av kommunens organisation och därvid ansvarar
byggnadsnämnden för att säkerställa att användningen av mark inte motverkar de fyra grundvillkoren
för hållbarhet. Ett av de fyra grundvillkoren lyder: ”Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och
mångfald får inte utarmas”. Detta rimmar illa med att exploatera värdefull ängsmark med hotade arter.
Den naturvårdsplan som antogs av Hudiksvalls kommun 2010 tar på flera platser upp vikten av att
kommunal verksamhet verkar för att uppfylla grundvillkoren och de lokala miljömålen.
De lokala miljömålen måste tas på allvar!
HNF motsätter sig helt placeringen av förskolan som, förutom att exploatera värdefull hävdad
ängsmark, även splittrar upp ett vackert grönområde med historiska värden, upplevelsevärden,
betydelse för barns lek, för vallodling och mångas fria rörlighet. Vi uppmanar därför
byggnadsnämnden att inte bevilja förhandsbeskedet.
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