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Ang. förslag till utvidgning av naturreservatet Klintabäcken i Kristianstads 
kommun, Dnr 511-16496-2014; 1290-237 
 
Lunds Botaniska förening har tagit del av remisshandlingarna och vill härmed 
framföra nedanstående synpunkter. Synpunkterna tar i första hand fasta på de 
botaniska värdena i området som föreningen vill värna och utveckla.  
 
Det är med stor glädje vi ser att Klintabäckens Naturreservat, med sin rika och mycket 
värdefulla flora, föreslås bli utvidgat. Området som är en klassisk botanisk lokal 
känner vi väl till och vi har uppmärksammat det som ett av utflyktsmålen i 
Kristianstads kommun i vår publikation Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål 
från 2003 (s. 250-251).  
 
I området finns avsevärda arealer med artrik lövskog med kärlväxter som 
skogssvingel, månviol, nästrot och hålnunneört som exempel på skyddsvärda arter. 
Även lav- och mossfloran är väldokumenterad och mycket värdefull. Som påpekas i 
remissförslaget är bete från vilt ett problem för markvegetationen. Detta gäller inte 
bara vid Klintabäcken utan även till exempel kring det närbelägna Maltesholm där 
den tidigare så fina ängslövskogsfloran till stora delar idag är spolierad av hjortar och 
vildsvin. Detta tyder på att stammarna av dessa har ökat kraftigt under senare 
decennier. Kanske vore det idé att ta upp en diskussion med jakträttsinnehavarna att 
begränsa viltstammarna till en lämplig storlek. Detta skulle vara mycket gynnsamt för 
områdets flora. 
 
Vi vill stödja förslaget som syftar till att ersätta granskog med lövskog. I remissen står 
emellertid inget om att det ska vara förbjudet att plocka, samla och gräva upp 
kärlväxter (förutom buskar och träd). Detta anser vi bör föras in i 
reservatsbestämmelserna. 
 
Rent generellt tycker föreningen att remissupplagan till utvidgning av naturreservatet 
är välskriven och väl genomtänkt med oftast realistiska och angelägna mål och 
åtgärder. Det är föreningens förhoppning att det i framtiden ska bli möjligt att utvidga 
reservatet så att dagens tre delområden kan utgöra ett enda sammanhängande reservat. 
Även i de delar som nu inte finns med i förslaget finns en rik och värdefull flora.  
 
Lund den 13 augusti 2014 
För Lunds Botaniska förening 
 
Åke Svensson 
Ordförande 
 
E-post: ake.svensson@skane.se 
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