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Lunds Botaniska förening har tagit del av remisshandlingarna och vill härmed framföra
nedanstående synpunkter. Då Natura 2000-området Levrasjön till största del omfattar själva
vattenområdet är det i huvudsak områdets vattenflora och -fauna som värnas i
bevarandeplanen. Våra synpunkter tar dock i första hand fasta på de botaniska värdena i
området.
Som framgår tydligt av bevarandeplanen har Levrasjön en i mångt och mycket unik
vattenflora, där inte minst kransalgfloran är mycket skyddsvärd. I sjön växer även flera natearter (släktet Potamogeton) som är ovanliga i landskapet. I sjöns nordvästra del har kärrnocka
en av sina få lokaler i landet. Även om antalet individ alltid varierat kraftigt från år till år,
verkar det tyvärr som om arten gått tillbaka under senare år. Det är åtskilliga år sedan vi
kunde glädjas åt hundra- eller tusentals blommande individ vid Levrasjön. Kärrnockan är helt
beroende av att sjöstränderna betas ut i vattnet och att det därigenom bildas en s.k. blå bård.
Det är här och ingen annanstans kärrnockan trivs. Där strandängarna är stängslade ut emot
vattnet växer sig vide och vassar till sig och här uteblir kärrnocka helt. Även om
strandängarna vid Levrasjön inte ingår i bevarandeplanen är dessa mycket viktiga inte minst
för kärrnockans fortbestånd. Dessa hyser även i övrigt en mycket skyddsvärd flora. Här växer
t.ex. orkidéerna honungsblomster, ängsnycklar och kärrknipprot, och åtminstone tidigare även
flugblomster, blodnycklar och brudsporre.
Rent generellt tycker föreningen att remissupplagan till bevarandeplan är välskriven och väl
genomtänkt med angelägna mål och åtgärder. T.ex. ställer vi oss positiva till alla åtgärder som
föreslås för att bevara Levrasjöns hydrologi och vattenkvalitet. Dock tycker vi att planen
borde utvidgas att även innefatta omgivande strandängar, sumpskogar etc. I dessa finns
många arter och biotoper som är hotade i det skånska landskapet.
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