Med anledning av Karlskrona kommuns planer att bebygga ett stort område kring
Bastasjön och norrut
Vi vill, att planerarna betänker, att K-krona inte har så många tätortsnära områden av
Bastasjötraktens karaktär. Längre norrut i kommunen har de flesta av våra skogar i relativt snabb takt
förvandlats till enformig produktionsskog, något, som avspeglats i minskad biologisk mångfald o låga
populationsantal, även för arter, som vi betraktat som vanliga.
Vi förstår att kommunen måste bygga många nya bostäder för att tillgodose invånarnas möjligheter
att få tillgång till bostäder. Detta är av vikt inte minst för ungdomar och nya svenska medborgare och
även för kommunens utveckling i stort.
Är detta bostadsprojekt det ytmässigt största i sitt slag i kommunens historia? Önskemål från
kommunen finns, att vi ideella föreningar ska bidra med våra olika typer av kunskaper. Det kommer vi
att göra. Men att under ett års vegetationsperiod kunna överblicka, det stora område, som nu
planeras att tas i anspråk, klarar vi inte av att göra själva. Därför vill vi, att ekokommunen Karlskrona
tar hjälp av professionella inventerare av f.a. insektsfaunan och växtfloran. Det finns ett koppel av
biologer, som utför sådana tjänster, svenska kommuner till godo. Det viktigaste är, att en fullständig
biotopöversikt upprättas över hela området. Med denna som underlag, får man överblick och kan
titta på de behov, som behöver tillgodoses och prioriteras och därmed optimera utfallet av projektet
och då även spara delar av en varierad natur.
Kanske kan man bygga lite mer norskt i Karlskrona. Norrmännen är bra på att bygga nytt utan att
först jämna allt med marken. De utnyttjar befintlig växtlighet bättre, än vad vi gör. Hos en del
kommuner i Sverige vinner tanken terräng, att mer omsorgsfullt bevara tätortsnära natur. Vid de
inledande mötena vid Bastasjöstugan framkom, att området besöks av fler personer, än vad
planerarna riktigt förstått. Därför är det viktigt, att så många aspekter, som möjligt beaktas. Det ska
bli spännande att se hur rekreations-, motions- och bostadsbehoven tillsammans tillgodoses.
Hänsyn till strandskyddet är ett måste. Sälgar måste sparas i en högre grad än vad, som vad som varit
fallet under senare år i kommunen, då de trädgårdar, som kommer att anläggas, behöver pollinerare.
Bärproducerande träd sparas. Avenbokskogar är mer betydelsefulla i ett biologiskt perspektiv, än vad
vi kanske har förstått. Vi hoppas, att projektet inte börjar med att hugga urskiljningslöst i området
och att dika ut viktiga våtmarker för att vinna tid, innan man vet, hur man vill ha det.
Det här får räcka så länge.
Vi återkommer med mera, när växtsäsongen går mot sitt slut framme i november.
Naturskyddsföreningen Karlskrona
Karlskrona 2016-04-07

__________________________________

_______________________________________

Conny Philipsson å föreningens vägnar

Ben Andersen ordf.

