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Synpunkter på Trafikverkets ansökan för insamling av frön samt flyttning av 
klintsnyltrot (Orobanche elatior) i samband med anläggandet av järnvägsbro 
över Höje å på sträckan Lund-Flackarp. Målnummer M 6141-18 
 
Lunds Botaniska Förening (LBF) har tagit del av ovanstående yrkande via en kungörelse i 
tidningen Sydsvenskan och vill anföra följande: 

I Sverige finns klintsnyltrot bara i Skåne. Enligt Magnus Magnusson, som följer arten 
inom ramen för det nationella Floraväktarprojektet, är arten på stark tillbakagång. För 20 
år sedan fanns klintsnyltrot på 34 växtplatser, främst i västra Skåne. Då var Ven det i 
särklass bästa området med nästan 10 lokaler. Numera finns arten kvar på knappt hälften 
av lokalerna. På 10 av dem finns maximalt 10 plantor, och på Ven hittades endast 7 st vid 
den senaste avräkningen (sommaren 2018), fördelade på två växtplatser. Av de resterande 
förekomsterna tillhör populationen vid Höje å en av de mindre, med endast 13 stänglar år 
2018. De största anledningarna till försvinnandet är exploatering och igenväxning. 

Lokalen vid järnvägsbron är alltså omistlig. Fridlysningen måste respekteras och alla 
ansträngningar göras för att arten ska överleva på den ursprungliga platsen. Det är inte 
lätt att välja ut alternativa lokaler och det finns ingen garanti att en flytt av beståndet till 
ett nytt ställe lyckas - klintsnyltroten är en parasit som är beroende av att dess värdart 
(väddklint) också finns på platsen. En flytt - som med stor sannolikhet måste föregås av 
en omfattande stödplantering av väddklint - bör därför ses som en försiktighetsåtgärd och 
inte som ett led i att ersätta det nuvarande beståndet. 

LBF vill påminna om att det finns ytterligare en skyddsvärd växt vid järnvägsbron: den 
sällsynta och fridlysta växten rosenlök Allium carinatum som växer på en liten yta strax 
nedanför klintsnyltroten. Föreningen har hjälpt Trafikverket att markera ett "säkerhets-
område" runt klintsnyltroten - och den täcker lyckligtvis också beståndet med rosenlök. 

Vänliga hälsningar 
 
Åke Svensson  Stefan Andersson, 
Ordförande, LBF  Vice ordförande, LBF 
  
 
 



 

 

 
 
 


