Remissvar ”Förslag till Miljömål för Kristianstads kommun 20152019”.
I Tollarpsområdet finns en unik natur- och kulturmiljö bl.a. längs Vramsån, med flera kvarnar
och dämmen med anor, kanske så långt tillbaka som i 1500-tal. Dessa värdefulla kultur- och
naturmiljöer har senaste tiden varit hotade, då Länsstyrelsen avsett riva dämmena i syfte att
utöka vattenflöde, vilket ansetts gynna fiskebeståndet och den artrikedom som finns i ån.
Dessa dämmen har under lång tid skyddat fiskebeståndet och övrig fauna vid lågvatten, då ån
vid torra somrar helt torkat ut.
Tollarps byalag anser att en rivning av dämmena inte bara skulle hota Vramsåns natur och
fauna, den skulle dessutom förändra den värdefulla kulturmiljö och bystruktur som vuxit upp
längs ån. Kvarnarna med sina dämmen kan dessutom ha varit en starkt bidragande orsak till
att byarna Västra och Östra Vram växte fram. En rivning av dämmena skulle därmed vara
irreparabelt för området natur- och kulturmiljö och vara mycket negativ för hela Tollarps
identitet.
Tollarps byalag har tidigare påtalat detta i sitt remissvar på Kristianstads kommuns
landsbygdsprogram (se KS 2014/437), där vi bejakat det mål som formulerats och som lyder
”Kommunen ska bevara och utveckla natur- och kulturarvet på landsbygden för att tillgodose
de behov som medborgarna har av hälsofrämjande rekreation, kultur och fritidsliv.”.
I förslaget till miljömål för Kristianstads kommun 2015-2019 omnämns Vramsån som ett av
flera värdefulla vattendrag och det framhålls vidare vikten av att behålla dessa vattenmiljöers
biologiska mångfald och naturliga produktionsförmåga (sid 26). Vramsån är en av de artrikast
i landet, vilket Tollarpsborna och våra besökare ser som en mycket stor tillgång för friluftsliv
och rekreation.
På följande sida i förslaget står följande att läsa ”I närheten av vattenmiljöerna finns dessutom
värdefulla kulturminnen som måste bevaras och förvaltas så att de kan upplevas även av
framtida generationer.” (sid 27). Tollarps byalag kan även bejaka denna mycket utmärkta
formulering och vill också påtala att det formulerade i hög grad även gäller kvarnarna och
dämmena i Vramsån.
I tabellen som redovisar förslag till åtgärder på sidan 28 omnämns projekt i Vramsån för att
återskapa vandringsvägar. Tollarps byalag anser och förväntar sig att kommunen tar hänsyn
till såväl värdefulla natur- som kulturmiljöer i Vramsån vid dessa planerade åtgärder. Skall de
utmärkta formuleringarna som kommunen skrivit dels i Landsbygdsprogrammet, dels nu
senast i förslaget till miljömål, omsättas i praktiken krävs en varsam hantering av både naturoch kulturmiljöerna i Vramsån.

Tollarps byalag ser i detta sammanhang det som naturligt att kommunen lever upp till en god
medborgardialog gällande Vramsåns natur- och kulturmiljöer.
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