
Länsstyrelsen i Skåne 
Miljöavdelningen 
205 15 Malmö 
 
 
 
 
 
 
Ang. bildande av naturreservatet Hörröds utmark i Kristianstads 
kommun, Skåne län. Dnr 511-24302-2018, 1290-266 
Kontaktperson: Johan Johnmark 
 
Lunds Botaniska förening (LBF) har tagit del av remisshandlingarna och vill härmed framföra 
nedanstående synpunkter. Synpunkterna tar i första hand fasta på de botaniska värden i 
området som föreningen framför allt vill värna och utveckla. 
 
De skånska fäladsmarkerna, som vi gärna förknippar med utmarksbeten på de skånska åsarna, 
är en botaniskt värdefull biotop som minskat kraftigt i areal och blivit allt ovanligare. Dessa 
fäladsmarker har en speciell flora med åtskilliga arter som går starkt tillbaka i det skånska 
landskapet, t.ex. slåttergubbe och kattfot men även arter som stagg, borsttåg, knägräs, 
backtimjan och ängsvädd tycks vara växter på tillbakagång. För att belysa detta kan vi nämna 
slåttergubbe Arnica montana, en art som LBF gjort en uppföljande inventering av de senaste 
åren. Denna undersökning visar att slåttergubbe mist omkring hälften av sina lokaler under en 
så pass kort tid som de senaste två decennierna. En mycket kraftig och beklaglig minskning! 
 
Det är därför med glädje föreningen nu kan notera att Hörröds utmark föreslås bli 
naturreservat även om området i dagsläget är delvis igenvuxet och i behov av 
restaureringsåtgärder. Sådana, tillsammans med  framtida hävd genom bete, kommer utan 
tvekan kunna göra området till ett botaniskt värdefullt område. Inte minst ser vi åtgärder som 
betesfred och indelning i betesfållor som lämpliga åtgärder för att nå dessa mål. Föreningen 
ser även positivt på en framtida insådd/plantering av slåttergubbe i området. På Linderödsåsen 
har slåttergubbe fortfarande ett flertal förekomster.  
 
Rent generellt tycker föreningen att remissupplagan till bildandet av naturreservatet Hörröds 
utmark är välskriven och väl genomtänkt med angelägna mål och åtgärder.  
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