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Yttrande avseende reviderad skötselplan för naturreservatet 

Abullahagen i Eslövs kommun. 

 
Undertecknad har på uppdrag av Lunds Botaniska Förenings styrelse tagit del av 

Förslag till reviderad skötselplan för naturreservatet Abullahagen i Eslövs kommun. 

Diarienr: 511-1750-2022.  

 
Lunds Botaniska Förening är positiva till att en ny reviderad skötselplan för 

Abullahagen tagits fram. Området har höga naturvärden med en värdefull flora. 

Reservatet har vuxit igen mer och mer och många bra åtgärder för att förhindra detta 

föreslås i den nya skötselplanen. 

 

På flera ställen i skötselplanen används begreppet rosväxter med betydelsen olika 

arter av rosor, om jag tolkar det rätt. Detta är fel sätt att använda begreppet på. 

Rosväxter är en benämning på arter som tillhör familjen Rocaceae och kan därför 

innebära arter som femfingerört, brudbröd och rönn osv. Begreppet rosväxter bör 

därför, i skötselplanen, bytas ut mot till exempel rosbuskar. 

 

På sidan 14 står det ”Slåtter av de öppna betesmarkerna kan också användas för att 

öka betestrycket ytterligare…”. Denna mening är svår att förstå och bör förtydligas 

eller omformuleras. 

 

Begreppet ”blommande träd” används i skötselplanen. Vad är det? Blommar inte alla 

träd? Det bör förtydligas vad som åsyftas.  

 

Under delområde 1.2 skötselåtgärder, föreslås det insådd av ängs/ och 

hagmarksväxter. Här är det viktigt att det är lokalt material och helst samlat inom 

naturreservatets gränser. Satsa gärna på att sprida de rödlistade kärlväxter som redan 

växer där och gör det med frö samlat inom reservatet. Viktigt att all form av insåning 

dokumenteras och rapporteras på Artportalen.  

 

Under delområde 1.3 lyfts det fram två stora popplar. Vilken art av poppel menas? 

Det finns många olika arter av poppel och ingen art heter enbart poppel. Lite längre 
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ner står det att ”främmande arter ska inte förekomma”. Är inte poppel en främmande 

art? 

 

Under skötselområde 2 står det att det att sjön är kraftigt övergödd och innehåller 

höga halter av tungmetaller. Det står också att Långakärr ska uppnå god ekologisk 

och god kemisk status. Det står dock inget om hur detta ska uppnås. Inga 

restaureringsåtgärder föreslås. 

 

 

 

 

Joel Levin 

Lunds Botaniska Förening 

 

 

 

 
 
 


