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Remissvar avseende Förslag till skötselplan för naturreservatet Nöbbelövs mosse med 
Vallkärra mader 
Lunds Botaniska Förening har tagit del av förslaget till bildande av naturreservat av 
Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader samt förslaget till skötselplan av nämnda område och 
är positivt inställd till dessa förslag. Att Lunds kommun väljer att skydda och bevara detta 
tätortsnära naturområde gynnar såväl växt- och djurliv som upprätthållandet av allmänhetens 
naturintresse. Men föreningen anser även att det är av största vikt att kommunen inte slår sig 
till ro efter bildandet av själva naturreservatet utan att man också tar tillfället i akt att genom 
aktiv och riktad skötsel utveckla områdets kvaliteter. 

Som omnämns i förslaget till skötselplan är det mycket riktigt i den lilla del som benämns 
Gunnesboängen (Skötselområde 1) som de största botaniska värdena finns idag. Föreningen 
instämmer i lämpligheten av den för detta område angivna skötseln. 
Utöver det rena bevarandet av befintliga värden hade föreningen gärna sett att mer aktiva 
insatser gjordes för att förbättra situationen för floran i områden med potential. Förslaget till 
skötselplan öppnar exempelvis för möjligheten att kärrpartiet i Skötselområde 7 ställs om till 
slåtter. Föreningen förordar starkt att denna åtgärd faktiskt vidtas, för att ytterligare ett 
kärnområde för floran på så vis ska skapas. Om ambitionsnivån kan höjas ännu ett snäpp vore 
det även önskvärt att särskild skötsel inte bara ska bedrivas på de små kvarvarande 
fragmenten. Ifall skötselanvisningarna för Skötselområde 1 kunde utvidgas till att även gälla 
för närbelägna delar av Skötselområde 2 samt en större del av Skötselområde 7 skulle 
chanserna öka för att de värdefulla populationerna ska expandera och därigenom stärkas. 
Grundbulten för en framgångsrik naturvård är att en effektiv miljöövervakning bedrivs och 
utgör underlag för utvärdering och vidareutveckling. Föreningen uttrycker därför sin 
förhoppning att formuleringen i förslaget till bildandet av naturreservatet att ”nya kunskaper 
… ska beaktas i den löpande skötseln av området” ska omsättas i praktiken genom att floran 
inventeras löpande och att det kommer finnas en lyhördhet för att anpassa skötseln vid 
eventuella förändringar, allt för att gynna områdets biologiska mångfald. Det är därför 
önskvärt att uppföljning inte bara utförs inom idag intressanta Gunnesboängen, utan även i 
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form av stickprov i övriga delar just för att upptäcka när förändringar som bör 
uppmärksammas sker. 
I övrigt är Lunds botaniska förening nöjd med inrättandet av naturreservatet Nöbbelövs mosse 
med Vallkärra mader och den planerade skötseln av detsamma. 
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