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Lundaförslaget – Storkbo vid Södra Sandbys
kommande våtmark
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

bifalla lundaförslaget i enlighet med det som framförts i
tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, nämligen att i samråd
med Storkprojektet anlägga en storkplattform i Södra Sandby.

Sammanfattning
Det har inkommit ett lundaförslag med önskemål om att ett storkbo
byggs samtidigt med anläggandet av den nyplanerade våtmarken i
östra delen i Södra Sandby. Tekniska förvaltningen anser att
förslaget är bra och föreslår att det ska genomföras.

Underlag för beslutet



Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-31
Lundaförslaget - Storkbo vid Södra Sandbys kommande
våtmark, 2021-10-02.

Ärendet
Boende i Södra Sandby önskar att kommunen bygger ett storkbo i
anslutning till den våtmark som är på väg att anläggas. Storkar
kommer på besök till området när det arbetas på åkrar och ängar.
I samband med att mark togs i anspråk och dikades ut för odling på
1850-talet skedde en kraftig minskning av häckande stork i Skåne.
Det sista häckande storkparet försvann efter 1954 från en gård
utmed Klingavälsån. För att få tillbaka storken startade 1989
Storkprojektet av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med
Skånes ornitologiska förening. Sedan dess har antalet storkar ökat,
förra året fanns 65 häckande par i Skåne.

Föredragning
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och hoppas
kunna bidra till att det blir fler storkar i Skåne. Ansvariga för
storkprojektet är också positiva och anser att Södra Sandby kan vara
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ett bra alternativ för storkbon. De har noterat att storkar sökt sig till
området och att det har gjorts häckningsförsök.
Tekniska förvaltningen föreslår att våtmarksprojektet i samråd med
storkprojektet, som har bra inblick i storkarnas behov, tar fram den
mest lämpliga platsen för storkplattform i Södra Sandby. Dels för att
gynna storkarna, dels för att ta hänsyn till andra djur som redan
lever i området.

Beredning
Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa
Projektet bidrar till fler möjligheter för naturupplevelser, både för
barn och vuxna.

Ekonomiska konsekvenser
Projektet bedöms kosta 10 000 kronor att genomföra och ryms inom
befintlig budget, verksamhet 263 Naturvårdsskötsel.
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