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Översyn av bevarandeplan för Natura 2000-området Söderåsen i Skåne
Natura 2000-området Söderåsen representerar det skånska horst-/åslandskapet och
den i landet utbredda landskapstypen vågig bergkullterräng. Skogen i området är en
av Nordeuropas största skyddade ädellövskogar.
I Natura 2000-området finns sex vattendrag, med flera biflöden, som alla ingår i
Rönneåns avrinningsområde. Det mest framträdande vattendraget är Skärån.
Samtliga vattendrag inom Natura 2000-området har vid inventering uppvisat stor
artrikedom, hög diversitet och bedömts ha mycket höga
naturvärden. Det övergripande bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra
till bevarandet av biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam
bevarandestatus för de naturtyper och arter som omfattas av EU:s Art- och
habitatdirektiv.
Ormbunken skuggbräken har sin enda växtlokal i landet på Söderåsen. Emellertid står
det i underlaget sina växtlokaler, men sedan några år har det mindre beståndet inte
synts till och det beror möjligen till del på att de hydrologiska förhållandena har
påverkats på växtplatsen. Det aktuella beståndet har också minskat i numerär och
många plantor ser pressade ut, så läget för den arten får betraktas som bekymmersam.
I detta sammanhang kan man undra vad som utgör grund för utnämning till Natura
2000-arter. Det framgår att Natura 2000-arterna citronfläckad kärrtrollslända, bred
paljettdykare, större vattensalamander och barbastell ska finnas i livskraftiga bestånd
och det är förstås viktigt. Frågan man kan ställa är varför skuggbräken eller för den
delen varför de cirka 60 insektsarterna som är rödlistade, varav flera med sin enda
kända lokal i Norden ej nämns i liknande sammanhang.
I avsnittet om skog på fuktig / blöt mark som utvecklas mot näringsrik bokskog
(9130) i Natura 2000-områdets östra del nämns flera arter i fältskiktet bland annat
strandfräken men den arten har blivit felstavad. Om jag fortsätter med språkliga
avvikelser är det intressant att Länsstyrelsen systematiskt använder ordet
sykomorlönn som de flesta andra i landet numera kallar tysklönn.
Sammantaget är emellertid texten avseende detta Natura-2000-område välskriven och
bedömda hot samt prioriterade bevarandeåtgärder förefaller väl genomtänkta liksom
förslag på löpande skötsel, restaureringsåtgärder samt planerad uppföljning.
Lund den 8 juni 2021
För Lunds Botaniska förening
Åke Svensson
Ordförande

