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Yttrande avseende förslag till ändrade föreskrifter för Dalby
Söderskogs nationalpark, ärendenummer NV-04890-13
Dalby Söderskog, fredad sedan 1918, bör även i framtiden skyddas som Nationalpark.
De föreslagna förändringarna av föreskrifterna för nationalparken torde inte påverka
det rörliga friluftslivet i negativ riktning. Risken för kommersiell överanvändning av
denna nationalpark torde vara ringa. Viktigt att ideella föreningar även i framtiden
kan utföra exkursioner och guidade turer utan särskilda tillstånd. Enda
anmärkningsvärda föreskriften är kravet på tillstånd för vetenskapliga
undersökningar, såsom florainventeringar.
Dalby Söderskog är en nationalpark som under de senaste decennierna undergått
dramatiska förändringar. Naturvärdena upplevs som allt sämre sedan
Naturvårdsverket 1987 fastställde nationalparkens nuvarande skötselplan med syfte
att som främsta mål ha fri utveckling av skogen. Skötselprinciperna strider mot
verkets egna principer för utveckling och förvaltning av skog. Nationalparken upplevs
idag av allmänheten som ett skräpigt område, där de tidigare färggranna mattorna av
vårblommor med gul- och vitsippor samt tiotusentals vita och rödlila blommor av
skånsk nunneört tillsammans med en mängd andra vårblommor till stor del ersatts av
döda stammar och grenar av almsjukedrabbade träd. Ljusinsläppet har också resulterat
i nya slydominerade ytor kunnat utvecklas. Över så gott som hela nationalparken
bökar vildsvin, som sätter tydliga avtryck. Den spanska skogssnigeln, som
förekommer i mycket stor mängd, synes ha haft en förkärlek för skogsbingeln och
nära utrotat denna art. Trots all denna negativa påverkan verkar det årliga
besöksantalet fortfarande vara högt. Det är således verkligen hög tid att se över
skötselplanen, aktualisera den och snarast anpassa den till verkligheten och de
prioriteringar som framgår av Naturvårdsverkets rapport 6561, Förvaltning av skogar
och andra trädbärande marker i skyddade områden. Naturvårdsverket bör snarast
uppmana Länsstyrelsen i Skåne län att utarbeta ny skötselplan.
Dalby Söderskog utgör en viktig del i det system av skyddade områden som skapats
öster om Lund med dryga tiotalet naturreservat omfattande över 1200 hektar – ett av
landets mest välbesökta naturområden med mer än totalt 1 miljon besökare årligen
och det största skånska naturområdet med inriktning för att tillgodose allmänhetens
rekreationsbehov i det jordbruksdominerade landskapet.
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Nationalparken är väl dokumenterad genom olika vetenskapliga undersökningar
genom åren. Den första omfattande undersökningen, som presenterades 1938 av
Bertil Lindquist, redovisade hur utvecklingen i den gamla betesmarken skulle bli med
tiden och detta har också till punkt och pricka bekräftats genom åren som gått.
Skötseln av en gammal betesmark med olika gamla trädslag tar tid att omvandla
genom fri utveckling och bör därför ha tidigare markanvändningsform som
utgångspunkt för skötsel i södra delarna – det främst besökta området i nationalparken
– och återgå till den skötsel som gällde tidigare och som överensstämmer med
nuvarande förvaltningsprinciper.
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