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Förslag till bildande av naturreservatet Uddarp i Kristianstads kommun 
Dnr 511-26315-2022  1290-277 
 
Det föreslagna naturreservatet Uddarp i Kristianstad kommun är beläget på 
Nävlingeåsens östra del. Området ligger i en starkt kulturpräglad trakt. Kring 
hela området löper en stenmur som har en ålderdomlig svängd form. Inne i 
området finns drygt 350 odlingsrösen. Flera mycket grova träd vittnar om att 
området tidigare var betydligt ljusare. Troligen har hela området efter att det 
skogsröjdes på 1000-talet nyttjas som åkermark och utgjorde inäga till Uddarps 
gård, för att sedan övergå i trädklädd ängsmark med överståndare av ek. 
I området finns också rester av en ollonsvinsfålla. När denna verksamhet 
upphörde vidtog ett mer rationellt skogsbruk, dock kvarstår en stor mängd av 
de äldre träden i området. De senaste 50-åren har enbart mindre gallringar 
skett. Nyligen har tidigare planterad gran och lärk huggits ner. 
  
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, och att skydda, 
vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer. Områdets ädellövskog 
och lövsumpskog ska bevaras och återställas. Områdets vattenregim ska om 
möjligt restaureras i syfte att öka den kvarhållande vattenförmågan inom området. 
Att underlätta etablering för de arter, i synnerhet hotade arter, som är beroende 
av ädellöv- och lövsumpskogar är noga utpekat. Syftet är också att inom ramen för bevarandet 
av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för 
friluftslivet, utan att det påverkar områdets natur- och kulturvärden negativt. 
  
Biologiska bevarandevärden: 
Ädellövskogsområde som domineras av bok med inslag av ek som är 
mycket grov och troligen uppemot 400 år gammal. Inom området finns ett 50-tal 
mycket grova ekar och bokar. Den långa trädkontinuiteten har skapat gynnsamma 
förutsättningar för mark- och vedlevande svampar. Området är mycket rikt på olika 
svamparter och detta utgör ett av områdets starkaste skäl till att skyddas från 
skogsbruk. 
I naturreservatet finns även två lövsumpkärr. Dessa områden har mycket god 
potential att restaureras genom dikesigenläggning. 
Hela naturreservatet utgör mycket bra födosöks-, och överdagningområden för 
hotade fladdermöss. 
  
Skötselplanen för det planerade naturreservatet förefaller väl avvägd och beaktar de 
syften som anges för inrättande av reservatet. 
 Lunds Botaniska Förening ser positivt på att naturreservatet Uddarp inrättas och att 
skötseln av reservatet planeras på det sätt som föreslagits. 
 
Lund den 10 nov 2022 
För Lunds Botaniska Förening 
Åke Svensson 
Ordförande  


