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Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs 
nationalpark 
Ärende nr NV-04890-13 

 

Sammanfattning 

Lunds Naturskyddsförening, LNF, tackar för möjligheten att framföra synpunkter på 
förslaget. Dessa är i korthet följande. 

De föreslagna ändringarna i föreskrifterna är acceptabla när det gäller kommersiell 
verksamhet. 

Det bör räcka med en anmälan till länsstyrelsen för den som vill genomföra en 
naturinventering. 

Jakt på vildsvin ska vara tillåten inom ramen för ordinarie skötsel. 

Skötselplanen måste snarast omarbetas.  

 

Skälen för LNF:s ställningstaganden 

Rent generellt anser LNF att kravet på att nationalparker ska öppnas för kommersiell 
verksamhet är ytterligare ett tecken på att naturen inte längre anses ha ett eget skydds-
värde vilket den ska ha enligt miljöbalkens inledningsparagraf. Eftersom LNF inte kan 
förutse någon kommersiell verksamhet i stor skala i Dalby Söderskog är ändringarna 
acceptabla. De ideella föreningarnas verksamhet kommer inte att hindras. Ett visst 
krångel kan förutses vid naturinventeringar och detta bör minimeras genom ett 
anmälningsförfarande. Samtidigt sparar länsstyrelsen arbetstid. 

LNF:s medlemmar har under det senaste decenniet sett en radikal förändring av växt- 
och djurlivet i Dalby Söderskog. En mycket stor andel av de stora och gamla träden har 
fallit av ålder och sjukdom. Parken liknar närmast en ”skogskyrkogård”.  En stor 
mängd sly har vuxit upp. Parkens berömda fältskikt som består av stora arealer med 
sippor, hålnunneört och skogsbingel är kraftigt reducerat. En mycket stor del av marken 
är genombökad av vildsvin, som äter upp de underjordiska delarna av vårväxterna. Den 
spanska skogssnigeln har blivit dominant i parken. 

Avsikten med att förklara ett område som nationalpark är enligt Miljöbalken 7:2 att en 
viss landskapstyp ska bevaras i väsentligt oförändrat skick. Detta krav uppfylls inte 
längre i Dalby Söderskog. Parken är också ett Natura 2000-område inom vilket arter 
och naturtyper ska bevaras så att god bevarandestatus bibehålls. Inte heller detta krav 
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uppfylls när det gäller den dominerande naturtypen och flera av vårväxterna. 
Vildsvinsstammens storlek ökar snabbt för varje år som går, vilket är mycket negativt 
för bevarandestatusen. Därför måste jakt på vildsvin snarast påbörjas och det första 
steget är att göra den tillåten. Målet måste vara att begränsa vildsvinsstammen till ett 
minimum. 

Den nuvarande inriktningen på skötseln, dvs. fri utveckling, säkerställer inte att 
nationalparkens och Natura 2000-områdets naturvärden bevaras för framtiden. En ny 
skötselplan måste därför snarast utarbetas. Målet bör, åtminstone i de mest besökta 
delarna av parken, vara en varierad hagmark med glesa träd och inte en sluten skog, 
dvs. parken bör om möjligt återfå det utseende som den hade när den bildades. Viktiga 
inslag är bland annat att kraftigt reducera antalet vildsvin och slyförekomsten. Ett 
största tillåtet antal vildsvin bör om möjligt fastställas.  Man bör också göra en 
säkerhetsgenomgång av de kvarvarande stora träden och vid behov spärra av stigar 
eller fälla träd. Vid Naturskyddsföreningens besök i början av januari i lugnt väder 
rasade en mycket stor och tung gren ner bara några meter från besökaren. 

För närmare upplysningar i detta ärende hänvisas till Leif Runeson, 
leif.runeson@comhem.se 

 

Vänliga hälsningar från Lunds Naturskyddsförening 

 

Margit Anderberg 
Ordförande 

 

Kopia till länsstyrelsen i Skåne län, skane@lansstyrelsen.se 


