
1(2) 
 

 

 

                                                                       2023-01-04 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: c/o  

Charlotte Wigermo 

Finlandsgatan 7 Naturskyddsenheten 

291 31 Kristianstad David Börjesson 

Sanna Persson 

 Länsstyrelsen i Skåne 

 205 15 MALMÖ 

 

Remissvar avseende Förslag till utvidgning av Stenby djurskyddsområde i Tomelilla 

kommun 

Lunds Botaniska Förening (LBF) har tagit del av remissförslaget angående utvidgning av 

Stenby djurskyddsområde. Föreningen konstaterar att förslaget innebär att större delen av 

naturreservatet Benestads backar kommer att omfattas av beträdnadsförbud under perioden 1 

februari till 15 augusti. 

LBF instämmer i behovet av skyddsåtgärder från mänsklig störning för skyddad art och ställer 

sig i grunden positiv till förslaget. Föreningen vill samtidigt understryka vikten av att 

förutsättningar ges för fortsatta ideella organiserade inventeringar av områdets mycket höga 

biologiska mångfald. Givet Länsstyrelsens mycket begränsade, och skiftande, resurser utgör 

de ideella föreningarnas samlade inventeringsverksamhet ett betydande bidrag till kunskapen 

om förekomster av naturvårdsintressanta arter, vilket såväl myndigheter och företag idag tar 

för givet genom att söka fram fynd inrapporterade i Artportalen. Former behöver således 

hittas för att kunna upprätthålla detta arbete och LBF ser fram emot en dialog med 

Länsstyrelsen kring detta. 

För föreningens del är det framförallt Floraväkteriet som behöver upprätthållas. Benestads 

backar hyser ett flertal arter som omfattas av projektet och besöks årligen av floraväktare. 

Föreningen utgår ifrån att det kommer att vara möjligt för floraväktare att ges tillträde till 

området för detta syfte. Föreningens floraväktarsamordnare och Länsstyrelsen bör föra en 

diskussion om detta. 

I ett längre perspektiv är det viktigt för framtida jämförelser att det även fortsätter att göras 

generella observationer av allehanda artförekomster från området. Även denna typ av mer 

övergripande inventeringar bör möjliggöras, även om de inte behöver ske årligen såsom gäller 

för Floraväkteriet. Rimligen gäller detta inte bara växter utan även övervakning av områdets 

entomologiska värden. LBF utgår ifrån att det förs en dialog om detta med den regionala 

entomologiska föreningen. 

LBF antar att den föreslagna tidsperioden 1 februari till 15 augusti är noggrant övervägd och 

att det funnits vara av största vikt att beträdnadsförbudet ska gälla hela denna period. Annars 

hade mycket kunnat underlättas ifall förbudet endast gällde fram till 15 juli. Då hade de flesta 

arter varit möjliga att inventera under högsommaren utan att dispensärenden ska behövas. 
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Dessutom hade det varit uppskattat för friluftslivet ifall det hade varit möjligt att besöka de 

vackra och artrika backarna mitt under sommaren medan blomningen fortfarande pågår. 

Återigen, om det är av största vikt för att skyddad art inte ska störas att förbudet även gäller 

16 juli – 15 augusti, så stöder LBF detta. Men om känsligheten är lägre mot slutet av 

fortplantningsperioden hade föreningen gärna sett att det tagits under övervägande att förkorta 

förbudsperioden inom Benestads backar med en månad.  

 

Veberöd den 4 januari 2023 

Lunds Botaniska Förening 

Staffan Nilsson 


