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Ang. förslag till bildandet av naturreservatet Ekenabben och Kvarnäs i 
Kristianstads kommun. 
 
 
 
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 vill värna och utveckla. Det kommande 
naturreservatet vid Ekenabben och Kvarnäs känner vi i LBF som ett botaniskt rikt och 
mycket omväxlande område. Det är därför med stor glädje vi kan se att detta 
värdefulla område nu kommer att bli naturreservat. 
 
Inom det blivande naturreservaten finns många skyddsvärda växter och biotoper. Den 
rika vattenfloran i Hammarsjön är välkänd generellt sett, men det vore av stort värde 
om denna inventerades mera noggrant i de delar som ingår i reservatsbildningen för 
att om möjligt kunna se om rariteter som sjönajas, bandnate och styvnate ingår i 
områdets flora. Vid Kvarnnäsviken finns en av de rikaste lokalerna för gullstånds i 
landet. Fram t.o.m. 2006 var antalet blommande stänglar mer än 1000. Till följd av 
högvatten, kraftiga röjningar och intensivt bete minskade antalet starkt och mellan 
2010-2015 kunde inga blommande stänglar noteras alls. Från och med 2016 har 
bestånden glädjande nog återhämtat sig fint och de senaste åren har gullstånds 
blommat med flera hundra stänglar. Fortsätter området att hävdas med dagens 
betestryck ter sig framtiden ljus för gullstånds vid Kvarnäsviken. Dock verkar det 
utifrån kartorna som om delar av gullståndslokalen inte ingår i reservatet 
(strandremsan mellan delområdena 6A och 3B), vilket i så fall är olyckligt. Här vore 
det värdefullt om gränsen för reservatet kunde flyttas en bit norrut. 
 
För att öka tillgängligheten till Kvarnnäsdelen av reservatet skulle kanske en mindre 
parkeringsplats kunna anläggas i anslutning till Tvättavägen längst i öster. 
 
Rent generellt tycker föreningen att remissupplagan till skötselplan är välskriven och 
väl genomtänkt med realistiska och angelägna mål och åtgärder. Detta är åtgärder som 
alla gynnar vegetationen i området. Eventuella beläggsexempar av kärlväxter, mossor 
och lavar tycker vi, förutom registrering på Artportalen, bör lämnas in och bevaras på 
Botaniska museet i Lund.  
 
Det är inte bara floran och vegetationen i det nuvarande naturreservatet som är 
värdefull. LBF ser gärna att arbete med ytterligare reservatsbildning fortsätter så att 
även t.ex. de områden som ligger mellan de två reservatsdelarna Ekenabben och 



Kvarnnäs i framtiden får ett varaktigt skydd och en lämplig skötsel. Även här finns 
det mycket höga botaniska värden. 
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