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Medborgarförslag - Fantastisk strand i hamnen
Sammanfattning
Tekniska servicenämnden har ombetts att besvara ett medborgarförslag som
inkommit gällande önskemål om rensning av stranden väster om Gislövs hamn,
inom naturreservatet Dalköpinge ängar.
Den för rensning föreslagna sträckan har besiktigats av kommunens
strandrensningsentreprenör som konstaterar att den inte är möjlig att rensa idag.
Om strandrensning skall ske krävs en viss modellering och stabilisering av marken.
Dessutom finns stenhinder utgående från strand som delvis behöver tas bort. Såväl
modellering av strand som kontinuerlig rensning av strand kräver dispens från
länsstyrelsen, då platsen är ett naturreservat.
Avståndet till närmaste kommunala badstrand är cirka 500 meter, strax öster om
hamnen. För ytterligare information se vidare tjänsteskrivelse, rubrik ”Ärendet”.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Okulär besiktning av platsen med sakkunnig
Ansökan om dispens från strandskydd Dnr TSN 2021/31

Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att inte bifalla medborgarförslag om strandrensning väster om Gislövs hamn.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Tekniska Serviceförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83
Trelleborg.se
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
I Trelleborgs kommun finns åtta kommunala badstränder som rensas under
perioden juni-augusti. Rensningen består i upptagning av alger och tång, som
placeras i högar på bestämda platser. Dessutom rensas i en annan process sanden
från skräp och sanden jämnas till.
Det finns en kommunal badstrand 500 meter från platsen där förslagsställaren
önskar en ny badstrand.
Den totala sträckan som strand rensas i Trelleborgs kommun uppgår till drygt tre
kilometer. Merparten av den totala kuststräckan om cirka 35 kilometer strandrensas
inte. Inflödet av alger och tång på stränderna varierar över året och skiftar från
plats till plats. Dålig lukt, som förslagsställaren tar upp, kan förekomma på olika
ställen men är svår att åtgärda. Upptagning och bortforsling av alger och tång är
möjlig, men bortforsling till deponi är mycket kostsam då materialet måste
behandlas som en form av farligt avfall.
Att lukten av ruttnande alger och tång upplevs som besvärande är beklagligt, men
svårt att åtgärda. Det som naturligt kommer från havet får ses som en del av
naturens kretslopp och något den som bor vid havet får leva med.
Den i medborgarförslaget utpekade strandsträckan ligger utmed Dalköpinge ängar,
kommunens största naturreservat. En välanvänd stig löper i den södra kanten på
reservatet, alldeles vid havet. Även om en modellering av stranden och en
kontinuerlig strandrensning sommartid skulle komma till stånd i syfte att förbättra
vistelse, får området ses som attraktivt också nuvarande skick. Sannolikheten att
länsstyrelsen medger en så stor omdaning av marken i ett naturreservat är
begränsad, men kan prövas.
Avslutningsvis finns ekonomiska aspekter. En modellering av stranden är inte
kostnadsberäknad, och är också beroende av hur lång sträcka som skall tas i
anspråk. Samma sak gäller den årliga driftskostnaden, som redan idag kraftigt
överstiger budgeten för kommunens badstränder.
Sammantaget ger ovanstående att förvaltningen föreslår att medborgarförslaget inte
bifalls.

