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Ang. förslag till bildande av naturreservatet Gyetorp i 
Bromölla och Kristianstads kommuner, Skåne län.  
Dnr 511-1479-2019, 1290-264 resp. 1272-207 
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. 
 
Det är med stor glädje och tillfredställelse vi i LBF ser att Gyetorpsområdet äntligen 
får ett varaktigt skydd genom bildande av ett naturreservat. Vi är väl förtrogna med 
området och dess rika flora och höga naturvärden där Gyetorpskärret med sin unika 
vegetation intar en särställning. Inte minst är det viktigt att hävd och röjning av sly i 
kärret säkerställes. Detta har under många år främst utförts genom ideella krafter. 
Även i övrigt har området en mycket rik och omväxlande flora. Något som inte nämns 
i remissen är den speciella flora som finns på dybankarna vid Skräbeåns utlopp. Här 
finns ett vegetationssamhälle som brukar kallas ävjebroddssamhälle och som består 
av små rosettbildande vattenväxter. Vid Skräbeåns mynning har bl.a. ävjebrodd 
Limosella aquatica, slamkrypa Elatine hydropiper, fyrling Crassula aquatica och 
dvärgsäv Eleocharis parvula blivit funna. Denna vegetationstyp är mycket sällsynt i 
Skåne och alla de nämnda arterna är stora rariteter i landskapet. 
 
Rent generellt tycker föreningen att remissupplagan av förslaget till bildande av 
naturreservatet Gyetorp med tillhörande skötselplan är bra med väl genomtänkta och 
angelägna mål och åtgärder. Vi i LBF hoppas att arbetet med att skydda kuststräckan 
mellan Åhus och Blekingegränsen fortsätter. Här finns många värdefulla 
naturområden som idag saknar ett varaktigt skydd t.ex. Lyckeboda ängar, Krogstorp-
Edenryd och Fårabäck-Landön. 
 
Lund den 12 augusti 2020  
För Lunds Botaniska Förening 

 
Åke Svensson 
Ordförande  
 
 


