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Undertecknad har för Lunds Botaniska Förening gått igenom föreliggande handlingar. 
Att bevara biologisk mångfald, att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och att 
skydda och återställa värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter är 
något vi inom föreningen klart understödjer.  
Bland biologiska bevarandevärden framkommer att Wanås utgör ett kärnområde 
avseende grova ekar och bokar i Skåne och att över 1100 grova träd finns inom 
tilltänkt naturreservat.  
Detta och mycket mer som lyfts fram är tilltalande men på minst två ställen i 
dokumentet nämns i dessa sammanhang ”arter som blekbalsamin…” Detta må 
betraktas som ett tydligt misstag eftersom denna art närmast beter sig invasivt i 
liknande miljöer runt om i Skåne. Avseende skötselplan och förvaltning nämns att 
främmande/ invasiva arter inte ska förekomma och det är bra. Impatiens glandulifera, 
jättebalsamin, är noterad i området och det är väsentligt att denna art bekämpas på så 
tidigt stadium som möjligt. I skötselföreskrifterna står att sykomorlönn ska bekämpas 
och det är bra, emellertid kallas Acer pseudoplatanus nuförtiden officiellt för tysklönn 
och det namnet bör rimligen användas.  
Avseende många arter finns relativt detaljerade skötselråd men såvitt jag kan se 
saknas de för knutört, Lysimachia minima. Det är en konkurrenssvag art som skulle 
behöva understöd vad gäller skapande av lämpliga biotoper och det borde vara fullt 
möjligt att åtgärder vidtas utan att inkräkta på andra skyddsvärda organismer.  Det 
finns en förteckning på rödlistade kärlväxter inom området och den kan utökas med 
Urtica urens, etternässla, Valeriana dioica, småvänderot, samt Scorzonera humilis, 
svinrot. Bland icke rödlistade men likväl relativt ovanliga arter i landskapet kan 
noteras förekomst av Alchemilla filicaulis var. vestita, vindaggkåpa. 
Sammantaget ställer sig föreningen positiv till planerade åtgärder inklusive att försöka 
återinföra Arnica montana, slåttergubbe, inom planerat reservat. 
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