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Förslag till reviderad skötselplan för naturreservatet Boarps hed i Kristianstads
kommun, samt bevarande-plan för Natura 2000-området Boarps hed SE0420021
Boarps hed är naturreservat sedan 1976. Hela området är Natura 2000-område sedan
2004 och en bevarandeplan fastställdes 2005. Boarps hed är belägen mitt uppe på
Linderödsåsen och utgör en liten rest av de tidigare vidsträckta öppna ljunghedarna,
vilka var påverkade av en månghundraårig hävd genom bete och bränning.
I området har noterats flera rödlistade kärlväxter. Enligt föreliggande text har den
rödlistade arten ljungögontröst (VU) funnits, men den har inte noterats sedan 2004
och det anges att Boarps hed därför borde vara en lämplig lokal för att återinföra
ljungögontrösten. Tyvärr är det inte klarlagt om ljungögontröst verkligen funnits i
området. Arten noterades ej på Boarps hed under Skånes Flora inventeringen 19892006 . Det finns inga noteringar på Artportalen eller i floraväkteriet från Boarps hed
och inga kända belägg på landets botaniska museer.
En annan rödlistad växt som nämns i sammanställningen är axveronika. Det är fullt
möjligt att den finns inom reservatet men det vore bra att få detta säkert
dokumenterat. Slåttergubbe har åtminstone tidigare haft goda bestånd och det anges
att den noterades 2020-08-24 men detta är ej dokumenterat på artportalen och ej heller
finns en uppdaterad antalsuppgift från reservatet.
Det övergripande målet med naturreservatet är att bevara ett värdefullt område med
ljunghed med tillhörande hävdgynnade arter såsom ljungögontröst. Ljungheden ska
vara välhävdad och präglad av bete likväl som av bränning och ska domineras av
hävdgynnade arter. Kärren ska vara välhävdade och sakna spår av igenväxning.
Skogen ska vara flerskiktad med rik förekomst av död ved och ett välutvecklat
buskskikt. Målet är även att under enklare former tillgängliggöra området för
besökaren. Detta övergripande mål är i allt väsentligt viktigt att fastslå men som redan
nämnts vore det säkrast att ta bort texten ” såsom ljungögontröst” om det ej går att
verifiera att växten de facto funnits inom reservatet.
De åtgärder som är prioriterade i området är fortsatt hävd i form av bete och
naturvårdsbränning i de torra hedarna för att bevara områdets hävdgynnade flora och
för att ge förutsättning för Natura 2000-naturtyperna att bevaras. Vidare löpande
röjningsinsatser (slyröjning) är en förutsättning för att uppnå och bevara fullgod
bevarandestatus för naturtyperna och arter knutna till dem.
Lunds Botaniska Förening är mycket positiv till den reviderade skötselplanen samt
bevarandeplanen för Natura 2000. Ljungheden har en lång hävdkontinuitet av både
bete och bränning och har potential att hysa många hävdgynnade arter.
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