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Lunds Botaniska Förening har tagit del av remisshandlingarna och vill härmed framföra 
nedanstående synpunkter. Dessa synpunkter tar i första hand fasta på de botaniska värdena i 
området som föreningen vill värna och utveckla. Det stora område öster om Vittskövle samhälle 
som omfattar Stora Drivan, tallskogarna mellan denna och Källslund samt betesmarkerna kring 
Vittskövleån är vi väl förtrogna med. Området är botaniskt mycket rikt och har omväxlande 
biotoper. Det är därför med stor glädje vi nu kan se att delar av detta skyddsvärda område nu 
kommer att avsättas som naturreservat.  
 
Stora Drivan och sandmarkerna nordost om Vittskövle är en klassisk botanisk lokal som botanister 
besökt genom seklerna. Linné beskriver till exempel området från sin Skånska resa 1749 och Göran 
Wahlenberg besökte platsen under sin resa genom Skåne 1822. Området är därför även av stort 
kulturhistoriskt värde. 
 
Rent generellt tycker föreningen att remissupplagan till skötselplan är välskriven och väl 
genomtänkt med realistiska och angelägna mål och åtgärder. Det är föreningens bestämda 
uppfattning att åtgärder som beskrivs i skötselplanen, till exempel anläggande av sandblotttor för att 
gynna sandstäpp och restaurering av sanddrivan bland annat genom röjningar och beteshävd, 
kommer att gynna områdets värdefulla flora. Några smärre fel som troligen beror på felskrivning 
bör rättas till: i beskrivningen står fälttimotej vilket rimligen bör vara flentimotej (Phleum 
phleoides). Vidare står att backsmörblomma växer på betesmarken vilket är mycket osannolikt. 
Detta är en av de sällsyntaste växterna i Skåne som idag bara har några få aktuella lokaler i 
landskapet (felskrivning för knölsmörblomma?). 
 
Det är inte bara floran och vegetationen i det nu föreslagna naturreservatet som är värdefull i 
området. Lunds Botaniska Förening ser det som väldigt angeläget att även resterande delar av Stora 
Drivan, med tallskogen västerut mot Källslund, samt hela den nuvarande betesmarken i framtiden 
får ett varaktigt skydd och en lämplig skötsel. Detta är särskilt viktigt då ett flertal av områdets 
rödlistade kärlväxter finns utanför de delar som ingår i det aktuella förslaget till reservatsbildning. I 
detta större område har närmare 20 rödlistade växter noterats under de senaste decennierna: stor 
sandlilja, flentimotej, sandtimotej, ask, taggkörvel, sminkrot, tofsäxing, backtimjan, hedblomster, 
ryl, sandnejlika, sommarfibbla, solvända, axveronika, månlåsbräken, jordtistel, kärrjohannesört, 
källgräs samt backsippa. Detta gör den aktuella reservatsbildningen angelägen, men även att det 
arbetas för en framtida utvidgning av det skyddade området. 
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