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Komplettering till den
Överklagan av beslut om rivning av Rosenträdgården inom fastigheten Gamla
Staden 8:30 i Helsingborg
Som Jordens Vänner skickade in 2018-01-02 och har diarienummer 403-454-2018
Vi skrev på sidan 3 i överklagan: ”Om vi får fram nya uppgifter av betydelse, begär jag att få
komplettera denna överklagan med sådana uppgifter.”
Jag bifogar en ny bilaga med synpunkter från fladdermuskännaren Thomas Johansson sedan
han talat med två fladdermusexperter, som också kan utföra fladdermusinventeringar. I
bilagan finns också hänvisning till två hemsidor om fladdermöss, varav den ena är från
Naturvårdsverket och pekar bl.a. på att fladdermöss är skyddade enligt lag.
Detta understryker behovet av en professionell fladdermusinventering under större delen av
året. Om man river Rosenträdgården och sedan går vidare med grävandet, kommer de
utrymmen, där det skulle kunna finnas fladdermöss, att förstöras. På Naturvårdsverkets
hemsida står det att det är ont om bostäder för fladdermöss. Att förstöra dessa tunnlar utan
att med en professionell inventering ha förvissat sig om att det inte finns fladdermöss där,
torde strida mot lagen. Om en sådan inventering skulle visa att det verkligen finns
fladdermöss där, strider det helt klart mot lagen att förstöra dessa platser.
Jag vill också understryka att fladdermöss inte är till skada för oss människor, utan tvärtom
till stor nytta genom att äta skadeinsekter. Det kan vara ett trevligt inslag med vild natur i
city, som kommunen skulle kunna utnyttja positivt i marknadsföring av staden. Man skulle
kunna ordna guidade turer både i Rosenträdgården och i gångtunnlarna därunder, men i så
fall under ledning av personer som är kunniga när det gäller växter, djur och kultur. Det är ju
viktigt att sådana guidningar utförs på ett sätt så inte fladdermöss störs och skadas.
Med vänliga hälsningar
Jordens Vänner
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