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Förslag till beslut om diverse ändringar för naturreservatet Korup med
Älemossen och Lya ljunghed i Båstads kommun (dnr 511-13647-2017)
Undertecknad har på uppdrag av Lunds Botaniska Förenings styrelse tagit del av förslaget med
tillhörande skötselplan. Föreningen har inget att erinra mot förslaget att utöka naturreservatets
geografiska utbredning och i samband med detta förenkla dess namn till "Lya ljunghed med
omgivningar". De tillagda områdena har goda förutsättningar att gynna de skyddsvärda växter och
djur som finns i de aktuella biotoperna, speciellt alsumpskogen och fäladsmarkerna.
Restaureringen av fäladsmarken i det södra utvidgningsområdet (delområde 1) bör påbörjas
omgående så att man inte förlorar de hävdgynnade gräs och örter som fortfarande finns här - och
som behövs för att återetablera den forna hed- och kärrvegetationen i området. I den mån viktiga
arter redan försvunnit bör man låta restaureringsytan ingå i samma betesfålla som angränsande
enefälad så att hävdgynnade växtarter kan spridas in i området.
Enligt Artportalen har även borsttåg (NT) registerats i det södra utvidgningsområdet.
Beträffande de ändrade föreskrifterna för reservatet undrar vi lite över tillägget i syftet för
naturreservatet (mitt på s 9 i Bilaga A). Tillägget har som syfte att "möjliggöra en adaptiv
förvaltning där skötseln ska anpassa efter ny kunskap om områdets naturvärden" men det står
inget om hur anpassningen ska gå till. Betyder ett minskat naturvärde - på grund av igenväxning
eller någon annan negativ utveckling - att man förstärker skötselåtgärderna för att motverka
problemet, eller att man fortsättningsvis prioriterar någon annan åtgärd/biotop i området?
Vi noterar strykningen av föreskriften om att "plocka eller gräva upp växter... ...för att undvika
dubbelreglering med allemansrätten" (sidan 10, Bilaga A). Är detta en generell förändring som
görs i alla nya reservatsföreskrifter (tidigare reservatsföreskrifter tar som regel upp åtminstone
uppgrävningsförbudet) eller är det något speciellt för området som gör att just denna föreskrift
inte behöver betonas. Vi noterar att man också stryker föreskrifter som rör allmänhetens behov av
rekreation och friluftsliv (göra upp eld, ridning, ställa upp husvagn, anordna tävling, etc.) men
utgår från att eventuella skador undviks genom det mer generella förbudet mot att "gräva, borra
eller på annat sätt skada mark, vegetation, buskar och träd..." (längs ner på sidan 4, Bilaga A).
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