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Lunds Botaniska förening har tagit del av remisshandlingarna och vill härmed 
framföra nedanstående synpunkter. Synpunkterna tar i första hand fasta på de 
botaniska värden i området som föreningen vill värna och utveckla.  
 
Det är med stor glädje vi ser att området med Äskebjär och dess omgivningar med sin 
rika och mycket värdefulla flora föreslås bli skyddad genom bildandet av 
naturreservat. Området ansluter väl till bl.a. naturreservaten Kumlan och 
Drakamöllan. 
 
I området finns avsevärda arealer naturbetesmarker med en hävdgynnad flora. Många 
av de arter, kärlväxter såväl som mossor, man kan finna på dessa marker är i dagens 
skånska landskap hotade och på stark tillbakagång. Det är därför viktigt att hävden 
fortsätter i form av slåtter eller bete och att nötboskap är det lämpligaste djurslaget på 
dessa betesmarker. Åtskilliga av de arter man kan finna i rikkärret nedanför Äskebjär 
är tydligt slåttergynnade och visar att dessa marker tidigare har varit slagen äng. Här 
vore naturligtvis slåtter den allra bästa hävdformen, men kan i stället ersättas av ett 
sent betespåsläpp (2:a halvan av juli månad) för att efterlikna slåtter.  
 
 Rent generellt tycker föreningen att remissupplagan till skötselplan är välskriven och 
väl genomtänkt med oftast realistiska och angelägna mål och åtgärder. För att i 
framtiden kunna utvärdera effekten av vidtagna åtgärder och om betestrycket är 
lämpligt, kan med fördel ett lämpligt antal fasta provytor läggas ut inom området där 
förändringar i artinnehåll och täckningsgrad kan analyseras och ligga till grund för 
eventuella förändringar i skötseln. Inplantering av hotade växter som föreslås i 
handlingarna måste dokumenteras mycket noga för framtiden. Det kan påpekas att 
sandnejlika är mycket lätt att odla fram från frön. Detta har med framgång gjorts för 
att förstärka populationer i Åhus. 
 
Föreningen tycker att det är synd att områdena strax norr och söder om Trunelän inte 
ingår i det föreslagna reservatet. Norr om Trunelän ligger ett mycket fint rikkärr med 
en av Skånes rikaste lokaler för den allt ovanligare brudsporren och i söder ligger 
”Davids kärr” även detta ett fint rikkärr med en rikedom av bl.a. flera orkidéarter. Här 
finns även lämningar från den tid ängabevattning förekom. Förhoppningsvis kan även 
dessa områden i framtiden bli skyddade som naturreservat.  
 
För Lunds Botaniska Förening 
Åke Svensson 
Ordförande 
	  


