Öppet brev till kommunfullmäktige i Simrishamn
Skona Vitemölle strandbackar och naturreservat
Fullmäktige kommer vid sitt sammanträde den 23 februari 2009 att behandla ett
förslag från kommunstyrelsen att uttala sitt stöd för ”cykelled Sydost”. Behovet av att
utbygga cykelleder på Österlen är förvisso stort och alla goda och realistiska förslag
bör stödjas.
Förslaget till ”cykelled Sydost” är emellertid i vissa delar både dåligt och orealistiskt.
Det gäller särskilt den del av leden som föreslås byggas genom Vitemölla
naturreservat.
En sådan dragning genom Vitemölle strandbackar har redan föreslagits i en förstudie
från Vägverket. Förstudien presenterades och diskuterades vid ett samråd i Vitemölla
den 12 januari 2009. De drygt 45 personer som deltog vid detta samråd uttalade sig
samstämmigt mot förslaget och ställde sig bakom det yttrande och förslag till
alternativ dragning av cykelleden som presenterades av Vitemölle Lejeförening.
Vitemölle Lejeförening anser, med instämmande från samrådet, att dragningen genom
naturreservatet är ett så kraftigt ingrepp, ja t.o.m. övergrepp, på naturreservatet att
stora naturvärden skulle förstöras. Det är också ett orealistiskt förslag eftersom
ingrepp på naturreservat och Natura 2000-områden skall prövas enligt Miljöbalken av
Länsstyrelsen. Och Länsstyrelsen har redan deklarerat att man motsätter sig förslaget
eftersom det skulle innebära ”mycket betydande miljöpåverkan”.
Lejeföreningen föreslår istället följande sträckning av cykelled mellan Kivik och
Brösarp: Anslut till nuvarande cykelled längs väg 9 i Kivik. Lägg sedan cykelleden
parallellt med väg 9 till Ängdala. Avvik där åt höger (österut) och utnyttja befintliga
småvägar till Havängs sommarby. Därefter vidare på befintliga småvägar till
Skepparp-Brosarp och till Brösarp.
En fördel med detta förslag är att det binder samman byarna i området. Kostnaden kan
hållas nere om leden längs väg 9 grusas istället för att asfalteras.
Vi vill uppmärksamma kommunfullmäktige på Lejeföreningens yttrande och förslag
samt på samrådets ställningstagande vid mötet den 12 januari 2009 eftersom detta inte
framgår av det beslutsunderlag som framlagts i ärendet av kommunstyrelsen.
Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
med tillägget:
3. att cykelleden inte dras genom Vitemölle naturreservat
Vitemölla den 17 februari 2009
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