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Förslag på skötselplan för naturreservatet Bjärreds Saltsjöbad, i 
Lomma kommun (dnr KS/KF 2014:436.265) 
 
Undertecknad har på uppdrag av Lunds Botaniska Förenings styrelse tagit del av 
förslaget på beslut och föreskrifter gällande det kommunala naturreservatet Bjärreds 
Saltsjöbad. 
 
Föreningen har inget att erinra mot förslaget eller de skötselförslag som beskrivs i 
planen. Vi efterlyser dock en ordentlig artinventering, inte för att det nödvändigtvis 
finns några hotade eller rödlistade arter i området utan för att det blir lättare att följa 
upp de föreslagna åtgärderna om man har koll på de arter som finns i området - och 
om någon speciellt viktig art arter försvinner eller tillkommer. Beträffande växterna 
finns väldigt få rapporter från området (enligt Artportalen som numera inkluderar 
Skånes Flora-inventeringens uppgifter) och de som finns nämner bara några få arter, 
däribland de invasiva arterna praktlysing, parkslide och armeniskt björnbär. De två 
senare bör man hålla speciell uppsikt över ifall man ser invasiva arter som ett hot i 
framtiden. 
 
Reservatet omges av villaområden med trädgårdar, vilket ökar sannolikheten för att 
ytterligare främmande arter koloniserar området. Vi vet från andra områden att det 
lätt blir stora uppslag av fågelspridda bärbuskar som mahonia, snöbär och fler arter 
oxbär i tätortsnära skogspartier. Man kan också räkna med lite mindre dramatiska 
invasioner av vårblommande knölväxter som snödroppar, vintergäck och vårstjärnor 
(Scillor), vilka kan utgöra en viktig födoresurs för vårflygande bin och humlor. Det 
skulle inte skada om förslaget blir mer konkret vad gäller olika slags inkomlingar. Ett 
förhållningssätt är att se förrymda trädgårdsväxter som ett naturligt tillskott till den 
biologiska mångfalden och bara bekämpa potentiellt invasiva arter. Ett annat är att 
konsekvent bekämpa alla främmade arter. 
 
En detalj: Auktorsnamn för vetenskapliga växtnamn (fotnoten s 3) behöver varken 
årtal eller parentestecken. 
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