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Slutligt yttrande i mål M 1376-13 angående artskyddsdispens för åtgärder inom
område med livsmiljö för större vattensalamander på del av fastigheten Boarp
2:25, Båstads kommun
Som juridiskt ombud för föreningen Norrvikens Trädgårdssällskap vill jag på grund av
vad som framkom under det muntliga sammaträdet den 8/12-14 härmed komplettera
föreningens talan i målet med följande.

Sökanden har gång på gång gjort gällande att det inte finns någon dokumentation
om att den större vattensalamandern skulle finnas på fastigheten Boarp 2:25. Istället
hänvisar sökanden främst till den utredning som gjordes av Ekologgruppen 2008-0902. Denna utredning saknar dock relevans i för det aktuella ärendet, eftersom den
avsåg salamanderförekomst på en annan plats (den s k spegeldammen som
besöktes under synen). Det nu aktuella byggplatsområdet undersöktes aldrig. Även
nästa salamanderutredning, utförd av Calluna AB, kan ifrågasättas. Dels därför att
den utförts på senhösten efter det att NTAB ödelagt och dränerat området där
salamander dokumenterats, dels därför att det huvudsakligen är en väl utförd
simuleringsmodell, där man i slutsatserna inte drar konsekvenserna av sin egen
utredning. De utredningar Naturcentrum AB utfört för bolagets räkning utfördes även
de då betingelserna för salamandrarna i området var radikalt förändrade när
vattennivåerna i våtmark och dammar inte återställts efter bolagets utförda åtgärder i
området. Slutsatserna kan därför starkt ifrågasättas.
Föreningens grund för talan om att den större vattensalamandern är bland annat den
uppgift som finns inrapporterad till Artportalen år 2010. Sökanden tycks mena att
denna rapportering saknar värde i målet. Sökandens advokat framförde även under
sammanträdet att personen som rapporterat fyndet till honom skulle erkänt att “hon
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inte visste vad hon hade sett”. NTS vill till rätten framföra att personen, som önskar
vara anonym, å det starkaste tillbakavisar detta påstående.
Föreningen vill särskilt understryka att Artportalen är ett rapporteringssystem för
fynduppgifter om Sveriges alla arter som används av myndigheter, forskare och
naturvårdare såväl som privatpersoner. Portalen drivs av ArtDatabanken vid SLU, i
samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar: Sveriges ornitologiska
förening, Sveriges botaniska förening, Sveriges mykologiska förening och Sveriges
entomologiska förening. Den nya generationen av Artportalen har utvecklats i
samarbete med norska Artsdatabanken och finansieras gemensamt av svenska
Naturvårdsverket och norska Miljøverndepartementet. Artportalen är ett viktigt
verktyg i svensk naturvård baserad på folkets observationer ute i naturen.
Artportalen är mycket noga med att upprätthålla kvaliteten på datat i portalen. När ett
fynd rapporteras in till Artportalen kvalitetssäkras varje fynduppgift av duglig expertis.
Vad gäller den nu aktuella registreringen av större vattensalamander på fastigheten
Boarp 2:25 har Artportalen funnit bevisen tillräckliga för registrering. Personen som
rapporterat in fyndet har stort naturintresse, god kamerautrustning och god
kännedom om salamandrarna och kan med säkerhet avgöra vad hon sett och
dokumenterat. Hon var vid rapporteringstillfället inte på något sätt vare sig känd av
NTS eller engagerad av föreningen. Namn, titel, utbildning och antal tidigare
registreringar av den som rapporterat fyndet är för övrigt totalt irrelevant för
bedömningen då denna görs av experter hos Artportalen.

GBH Miljörätt, Kattfotstigen 2, 197 34 Bro, 0763-226124

Sida 2

Bilden nedan är tagen den 21 juni 2010, kl 22, och är den som registrerats och
godtagits av Artportalen.

Föreningen finner det anmärkningsvärt att sökanden genom sina nedvärderande
uttalanden underkänner Artportalens och därmed även ArtDatabankens
kunskapsbedömning. NTS vill i sammanhanget återigen hänvisa till att EU-domstolen
uttolkat gällande artskyddsbestämmelser så att varje beslut om undantag från
skyddet måste vara fattat på relevanta och vetenskapliga grunder. Skyddet är strikt
och om osäkerhet råder ska försiktighetsprincipen tillämpas.

Dag som ovan

Gunilla Högberg Björck
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