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Till	  
Länsstyrelsen i Skåne Län 
Miljöavdelningen 
205 15  MALMÖ 
  

	  
Remissyttrande avseende förslag till bildande av naturreservatet Fyledalen i 
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner 
  
Lunds Botaniska Förening ställer sig mycket positiv till inrättande av detta 912 ha 
stora naturreservat i den 17 km långa Fyledalen. 
Området är både väsentligt för det rörliga friluftslivet och har ytterst höga biologiska 
naturvärden. Länsstyrelsen önskar snarast inrätta detta reservat och har för avsikt att 
planera en skötselplan i ett senare skede.  
Bland flera viktiga kommande åtgärder kan nämnas skapande av naturskogar med död 
ved och med tillskapande av högstubbar. Det planeras att återskapa ett naturligt 
vattenflöde för Fyleån. Dessutom noteras att hävd av betesmarker ska ske genom 
naturvårdsinriktad beteshävd och att det ska ske restaurering av ohävdade områden 
där det finns rikkärr.  I detta sammanhang vill Föreningen påpeka vikten av att 
beteshävd sker med nötkreatur för att behålla en rik flora icke minst vid restaurering 
av rikkärren. Förvisso kan i sistnämnda områden även slåtter vara ett alternativ men 
detta är på sikt väldigt kostnadskrävande.  
 
I förslaget framgår att nödvändiga åtgärder ska vidtas för att bevara och stärka 
livsmiljöer för fridlysta eller rödlistade arter samt särskilt skyddsvärda arter som är 
knutna till livsmiljöer som ingår i art- och habitatdirektivet. Exempel på åtgärder är 
naturvårdsbränning, skapande av sandblottor. Alla dessa planerade åtgärder är att 
betrakta som positiva för att uppnå det syfte som i befintligt förslag anges 
”Naturreservatet ska skydda, bevara och utveckla den biologiska mångfalden i 
området och nya kunskaper om hotade arter och hänsynskrävande arter, samt 
värdefulla naturtyper i reservatet ska beaktas och införlivas i den löpande skötseln av 
reservatet”. Denna text är utmärkt som en viljeyttring men det kräver en plan för 
uppföljning av naturvärdena och de är omfattande. Kanske ska det, när skötselplanen 
tagits fram, inrättas ett skötselråd eftersom det kommer att vara en komplex situation 
att överblicka och styra naturvårdsåtgärderna på ett långsiktigt sätt i detta värdefulla 
område. 
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