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Ang. Föreläggande gällande förslag till bildande av naturreservatet Linderödsåsens
nordsluttning i Kristianstads och Hässleholms kommun, Skåne län, samt upphävande av
naturreservaten Olarp och Råbockarp i Kristianstads kommun dnr 511-32505-2015

Lunds Botaniska Förening ser positivt på bildandet av detta reservat som leder till ökat skydd
av biotoper på Linderödsåsens nordsluttning. Inom naturreservatet finns bl.a. växterna
skogssvingel Drymochloa sylvatica (VU), bokarv Stellaria neglecta (NT), hålnunneört
Corydalis cava (NT) och de hotade lavarna ädellav Megalaria grossa (EN), rosa lundlav
Bacidia rosella (VU), bokvårtlav Pyrenula nitida (NT). I området finns ett av Skånes största
bestånd av lunglav Lobaria pulmonaria (NT). Föreningen är positiv till att hävd av området
kommer att ske främst med nötkreatur och vi ställer oss positiva till de regelverk som
framtagits. Inom reservatet öppnas upp för inplantering av sällsynta eller rödlistade arter vilka
är knutna till områdets biotoper. Till exempel framgår det att det kan vara värdefullt att
inplantera smörboll på Olarp 2:5. I detta sammanhang ser vi gärna att det förtydligas att det
inplanterade materialet ska ha samma proveniens. En annan art som funnits i området och som
minskar avsevärt i landskapet är granspira och det kunde vara en art att på sikt överväga att
inplantera. Enligt regelverket kan enstaka beläggsexemplar insamlas om insamlandet ej bryter
mot fridlysningsbestämmelserna eller att arten är rödlistad och att inrapportering av fyndet sker
till artportalen. I detta sammanhang är det vår uppfattning av det för växter och lavar är
önskvärt att belägg kommer LD till del.
Till sist några skönhetsfel som noterats i texten:
Till Vramsån inom naturreservatet tillsluter 14 större eller mindre
bäckar, med en total längd av minst 6,6 kilometer.
Minst ett 15-tal bäckar, varav några av mer tillfällig
karaktär rinner nedför sluttningen.
Vidare växer här skogssvingel (VU), bokarv (VU) och hålnunneört (NT).
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Åke Svensson
Ordförande
Lunds Botaniska Förening

