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Avseende förslag till bildandet av naturreservatet Lyngsjö i Kristianstads kommun med
tillhörande skötselplan. Dnr 511-33723-2016; 1290-267
Lunds Botaniska Förening har tagit del av remisshandlingarna och vill härmed framföra
nedanstående synpunkter. Synpunkterna tar i första hand fasta på de botaniska värden i området
som föreningen vill värna och utveckla. Området vid Lyngsjö känner vi i LBF som ett unikt
naturobjekt inte bara för Skåne utan för hela landet. Det är ett mycket omväxlande område med
många skyddsvärda biotoper och en mängd sällsynta och hotade växter. Det är därför med stor
glädje vi nu kan se att denna naturpärla avsätts som naturreservat efter decennier av
diskussioner. Inte minst tycker vi det är mycket bra att naturreservatet blir så stort. I vårt första
band av Floran i Skåne, Vegetation och utflyktsmål beskriver vi de botaniska värdena i området
på s. 260-263. Det andra bandet Arterna och deras utbredning pryds omslaget med en bild från
just Lyngsjö.
Rent generellt tycker föreningen att remissupplagan till skötselplan är välskriven och väl
genomtänkt med realistiska och angelägna mål och åtgärder. T.ex. ställer vi oss positiva till
åtgärder som fortsatt och återupptagen hävd, skapandet av sandblottor i de torra markerna och
fortsatt trädesbruk i delar av området. Dessutom ställer vi oss bakom tanken att åtminstone
delar av det lilla naturreservatet som avsattes för att gynna johannesnycklar plöjs och harvas.
Johannesnycklar är en av Skånes sällsyntaste orkidéer som framför allt etablerar sig som
pionjärväxt på ”störd” mark, exempelvis i gamla grustag. Reservatet vid Lyngsjö lär tidigare
varit en potatisåker. På 1970-talet växte här rikligt med johannesnycklar; idag är de mycket
fåtaliga. Om parkeringen nere vi sjön försvinner och ersätts med parkeringen uppe vid kyrkan
är det angeläget att möjligheterna att ta sig ner till fuktängarna och sjön underlättas genom
stättor och grindar. Idag är detta förenat med ett visst besvär. Vidare tycker vi att marken invid
Lyngsjöns utlopp röjs och åter hävdas. Här växte tidigare åtskilliga exemplar av
honungsblomster.
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