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Komplettering till 527-70-2018 
 

Till 

Naturprövningsenheten 

Länsstyrelsen i Skåne 

skane@lansstyrelsen.se 

 

Artskyddsärende då det kan finnas fladdermöss i gångarna under 

Rosenträdgården, vilka hotas av planer på Landborgskopplingen.  
 

Jag blev uppringd av Per Levenskog, naturvårdshandläggare vid Naturprövningsenheten vid 

Länsstyrelsen i Skåne, som bad mig att återigen skicka den anmälan jag i slutet på december skickade 

till Miljöprövningsdelegationen. Jag hade tydligen skickat det till fel instans. Jag nämnde då att jag 

ville komplettera denna anmälan och fick besked att det inte var så bråttom. Mina kompletteringar 

finns här och därunder den ursprungliga anmälan.  

 

Gångtunnlarna under Rosenträdgården i Helsingborg är så stora att människor kan gå in i dem, även 

om man i vissa delar måste huka sig. På ett flertal ställen i gångtunnlarna finns små decimeterstora 

gångar som sträcker sig flera meter in i berget. Ingen vet vilka sidogångar till dessa i sin tur det kan 

finnas. Eftersom det fanns flaskor och annat skräp, som visade att människor varit i dessa 

gångtunnlar, är det inte konstigt om fladdermöss gömmer sig inne i små sidogångar, dit människor 

inte kan ta sig. Vi var några personer bl.a. fladdermuskännaren Thomas Johansson, som 2017-12-31 

tittade inne i gångtunnlarna. Vi såg inga fladdermöss, vilket inte är så konstigt, eftersom det så här 

års är varmt för årstiden. Fladdermössen kan även sitta dolda längre in i de små sprickorna som 

återfinns i delar av gångarna längre in än vad ögat kan se. Vidare finns det störning av ro för dvala för 

djuren från människor som synbart utnyttjar gångarna för att vistas där korta perioder 

Fladdermuskännaren Thomas Johansson har e-post mister.thomas.johansson@gmail.com  

 

Jag bifogar en ny bilaga, bilaga 4, 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. En 

okulär besiktning räcker inte. Det krävs att avancerad apparatur finns vid ingången till alla dessa 

sidogångar under lång tid. För att mätningarna inte ska kunna förstöras av människor, måste 

ingångarna till de två gångtunnlarna spärras på ett sätt så att fladdermöss men inte människor kan ta 

sig in och ut under inventeringstiden. Inventering måste ske under lång tid, 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. 



Den bilaga 1, som jag bifogade i första anmälan, drar jag tillbaka, eftersom den inte, som jag då 

trodde, visar att det finns fladdermöss där. Personen jag frågade har nog sett fladdermöss där för länge 

sedan, men hade ingen egen bild. Den bild som fanns i den bilagan är likadan som den som finns på 

den andra hemsida, som finns en länk till i bilaga 4. Jag stryker därför vissa kontaktuppgifter, som 

fanns i den ursprungliga anmälan.   

 

I bilaga 5 redovisas hur ärendet först hänvisades till kommunen och att kommunen inte vill göra mer 

än en okulär besiktning, som genomfördes i början på januari. 

 

Yrkande: Jag yrkar att Naturprövningsenheten vid Länsstyrelsen förbjuder förstörandet av 

gångtunnlarna, där fladdermöss skulle kunna ha sina boplatser, under Rosenträdgården, tills en 

professionell inventering med erforderlig mätutrustning gjorts under mycket lång tid. Om en sådan 

inventering skulle visa att det finns fladdermöss där, yrkar jag att förstörandet av gångtunnlarna 

förbjuds och att man därmed förbjuder bygget av ett parkeringsgarage under Rosenträdgården, kallat 

Landborgskopplingen.  

  
Bilaga 1: utgår 
Bilaga 2: Artikel i Helsingborgs Dagblad 2017-12-02 ”Rovfåglar och fladdermöss stoppar 

vindkraftspark” 
Bilaga 3: Tidigare mail-kontakt med kommunen under september till oktober 2017, men som avslutar 

ärendet utan att ha undersökt djurlivet.  
Bilaga 4. Uppgifter främst från fladdermuskännaren Thomas Johansson med hänvisning till 

Naturvårdsverkets hemsida och till två fladdermusexperter, som han. talat med, samt dessutom en länk 

till ytterligare en hemsida.  

Bilaga 5. Mail från kommunen som visar hur ärendet hanterats 

 
Med vänlig hälsning 
Jordens Vänner Helsingborg 

 

 

 
Stig Broqvist, 042-282739, (0730-780634) 
Godemansgatan 4, 256 56 Helsingborg 
Huvudansvarig för namninsamlingen för folkomröstning om Landborgskopplingen/Landborgsgaraget 
 

 

 

 

Till     Helsingborg 2017-12-28 
Miljöprövningsdelegationen 
Länsstyrelsen i Skåne 
Södergatan 5 
205 15 Malmö,  
010-2241000 
exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se 
  

Fladdermöss i gångarna under Rosenträdgården hotas av planer på 

Landborgskopplingen. 
  
Det finns fladdermöss i gångarna under Rosenträdgården uppe på Landborgen i centrala Helsingborg. 

Fladdermöss är fridlysta och man får inte förstöra deras boplatser. Dessa kommer att förstöras om man 

gräver ut i Landborgen under Rosenträdgården för att bygga det parkeringsgarage, som man officiellt 

kallar Landborgskopplingen, men som vi kritiker kallar Landborgsgaraget. Rivning av 

Rosenträdgården görs för att sedan kunna bygga det parkeringsgarage, som man kallar 



Landborgskopplingen. Stadsbyggnadsnämnden har inte gjort någon inventering av exploateringens 

påverkan på djurlivet. I bilaga 1 finns dokumentation som visar att det finns fladdermöss i 

gångtunnlarna under Rosenträdgården.  
  
Enligt en artikel i Helsingborgs Dagblad 2017-12-02 (pappersupplagan) avslog 

Miljöprövningsdelegationen ansökan om att bygga en vindkraftspark vid Rosendal, nära Hyllinge på 

grund av kollisionsrisken för rovfåglar och fladdermöss. Man lutade sig mot en dom i Mark- och 

miljödomstolen, där man avslog ansökan om att bygga vindkraft några kilometer därifrån också för att 

vindkraftverken hotade rovfåglar och fladdermöss. Se bilaga 2 ”Artikel fladdermöss dec 17”. Att 

förstöra fladdermössens boplatser borde rimligen vara lika allvarligt och därför borde planerna på ett 

parkeringsgarage under Rosenträdgården stoppas.  
  
Jag hade kontaktat kommunen tidigare om detta, men man trodde inte det fanns fladdermöss i dessa 

gångar under Rosenträdgården. Man hade inte undersökt saken och avslutade ärendet. Se bilaga 3 ”jv 

svar från kommunen”. När jag såg artikeln 2/12 i Helsingborgs Dagblad (bilaga 2) kontaktade jag …... 

Jag visste att han har varit mycket i dessa gångar under Rosenträdgården. Han bekräftade att det finns 

fladdermöss där och skickade en bild. ………. 
  
Yrkande: Vi yrkar att Miljöprövningsdelegationen förbjuder förstörandet av tunnlar, där fladdermöss 

har sina boplatser, under Rosenträdgården, och därmed förbjuder bygget av ett parkeringsgarage under 

Rosenträdgården, kallat Landborgskopplingen.  
  
Bilaga 1: Dokumentation från …., som filmat i gångarna under Rosenträdgården. 
Bilaga 2: Artikel i Helsingborgs Dagblad 2017-12-02 ”Rovfåglar och fladdermöss stoppar 

vindkraftspark” 
Bilaga 3: Tidigare mail-kontakt med kommunen under september till oktober 2017, men som avslutar 

ärendet utan att ha undersökt djurlivet.  
  
Med vänlig hälsning 
Jordens Vänner Helsingborg 
Stig Broqvist, 042-282739, (0730-780634) 
Godemansgatan 4, 256 56 Helsingborg 
Huvudansvarig för namninsamlingen för folkomröstning om Landborgskopplingen/Landborgsgaraget 
 


