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Remissvar avseende Förslag till bildande av naturreservatet Svaneholm, Wassen i 
Skurups kommun 
Lunds Botaniska Förening har tagit del av förslaget till bildande av naturreservatet 
Svaneholm, Wassen samt förslaget till skötselplan av nämnda område och är positivt inställd 
till dessa förslag. 

I synnerhet är det bra att bildandet tillsammans med det planerade bildandet av Norreskogs 
naturreservat och befintliga Hästhagens naturreservat i närområdet ger ett skydd i ett 
landskapsperspektiv kring Svaneholm. Bevarandet av det sydvästskånska backlandskapets 
ädellövskogar, särskilt de med längre kontinuitet, är av godo för många organismgrupper. I 
detta sammanhang kan dock nämnas att det ur ekologisk synvinkel inte finns någon anledning 
att begränsa utbredningen av det nu aktuella naturreservatet till området väster om vägen. 
Tvärtom är skogen väster och norr om Svaneholmssjön, vilken ligger i direkt anslutning till 
det aktuella området, lika fin om inte finare. Exempelvis förekommer här signalarten platt 
fjädermossa, vilken veterligen inte har påträffats väster om vägen. Sannolikt är det närheten 
till sjön som bidrar till högre luftfuktighet. Även sumpskogen vid Svaneholmssjöns 
nordvästkant vore med sin speciella och artrika miljö väl lämpad att ingå  i ett naturreservat. 
Vid besök i området har inte mossfloran befunnits vara särskilt anmärkningsvärd, men om 
området tillåts utvecklas mot ett mer naturskogsartat tillstånd med mer död ved blir framtida 
etablering möjligt. Vad det gäller kärlväxter är förekomsten av den rödlistade skogsveronikan 
intressant. Det föreslagna naturreservatet ligger inom skogsveronikans huvudutbredning i 
Skåne och ett skydd av området vore positivt för artens bevarande. 

I skötselplanen omnämns behovet av ökad förekomst av död ved. Detta är något som 
föreningen ser som mycket viktigt att det efterföljs. Död ved skulle gynna områdets 
kryptogamflora. Likaså ser föreningen positivt på åtgärden att överföra områdena med gran 
till lövskog. 

Lund den 26 augusti 2015 
Lunds Botaniska Förening 

Staffan Nilsson, vice sekreterare 


