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Plansamråd Äspet i Åhus (område A), Dnr PLAN 100022:22
Undertecknad anser sammanfattningsvis följande
•

En miljökonsekvensbeskrivning måste genomföras. Planförslaget kan
om det genomförs i realiteten innebära stora förändringar av miljön,
biologisk mångfald och på sikt konsekvenser som sandflykt.

Stora delar av Äspet består av stora tomter med små hus i allmänhet
fritidshus. Området har tallskog med litet inslag av lövskog med
markvegetation huvudsakligen mossa, gräs, vilda blommor och ljung. Den
biologiska mångfalden är stor. Vad gäller fåglar finns i området olika
insektsätande småfåglar, olika mesarter, hackspettar, ugglor etc. Därutöver
finns ekorrar, harar, kaniner, olika paddarter, grodor, igelkottar etc. Vad
gäller insekter kan nämnas olika fjärilsarter, trollsländor, bin, humlor etc.
Planförslaget innebär att byggrätten utökas. En utökning av byggrätten
medför ökad avverkning av tallskogen. I de områden där redan idag finns en
större byggrätt kan det konstateras att vid utbyggnad och nybyggnad av hus
fälls träd, i en del fall nästan alla träd. Markvegetation ersätts av sten,
betongplattor, grus och träden ersätts i flera fall av miniträd i kruka.
Gräsmatta anläggs som sommartid konstbevattnas flera ggr per vecka.
Den skog som i dag finns i Äspet har en gång tvångsplanterats. Ett skäl till
denna tvångsplantering var en omfattande sandflykt som även riskerade att
fylla hamnen med sand. Detta finns dokumenterat och är väl känt av personer
födda i början 1900-talet. Det kan tyvärr redan idag konstateras en stor
fällning av träd. Skyddet av skogen respekteras inte och olaglig trädfällning
beivras inte.
Innan beslut tas av planen måste en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
genomföras eftersom förslaget i praktiken kommer att innebära avverkning av
skog, förändrad markvegetation, förändrad biologisk mångfald etc. Att det
redan idag finns restriktioner vad gäller t.ex. trädfällning är enligt min
uppfattning ointressant då i dagsläget detta inte respekteras och olaglig
trädfällning inte heller beivras.
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