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Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Ekeberga i Lunds
kommun
Ert Dnr 511-2160-12

Lunds Naturskyddsförening, LNF, tillstyrker att naturreservatet Ekeberga avsätts enligt
länsstyrelsens förslag och att området i huvudsak sköts enligt tillhörande skötselplan.
Föreningen vill dock framföra några synpunkter.
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla områdets naturvärden. Något förslag
till utveckling är svårt att hitta i texten.
En viktig del av reservatet är de öppna sandmarkerna. Sådana har det funnits i stor
mängd på Revingefältet, men på senare tid har dessa vuxit igen i snabb takt. Detta
drabbar bl.a. de ettåriga växter, som är beroende av öppen sand för sin överlevnad.
Anledningen är troligen det omfattande nedfall av kväveinnehållande ämnen som finns
i denna del av Skåne, men också minskad övningsverksamhet på P7. Ett förslag till
utveckling är att så in de mest hotade arterna som åkerfibbla, klibb- och alvarveronika,
som samtliga har funnits i området eller dess närhet. Om man sår in arterna i ett
reservat kan man agera på ett kontrollerat sätt. Man kan använda olika slags markytor,
med olika slags störningar och skötselsätt och man kan utvärdera sina aktiviteter enligt
vetenskapliga metoder.
Skötseln måste bl.a. inriktas på att snarast avlägsna eller åtminstone kraftigt begränsa
de ohävdsarter, främst knylhavre, som finns i området. Ju tidigare detta görs, desto
bättre är det med tanke på naturvärden och skötselekonomi. Dessutom frigör man ytor
för insåningsförsök.
Länsstyrelsen bör ta reda på vilka erfarenheter som finns i Sverige och utomlands av att
på ett systematiskt sätt motverka effekterna av högt kvävenedfall och sedan anpassa
skötselplanen.
LNF saknar en djupare redovisning av områdets status när det gäller hotade arter och
hur de hotade arterna kan få en fristad i reservatet. Vid föreningens besök i april 2014
noterades en stor förekomst av vildbin i det nedlagda grustaget. Dessa bin och andra
insekter bör snarast inventeras och skötselplanen vid behov anpassas för att säkra att
eventuella hotade arter kan leva vidare.
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LNF noterar att de nyligen utkomna böckerna Floran i Skåne, Skånes Fågelatlas och
Dagfjärilar i Skåne 2001–2010 samt den något äldre Mossfloran i Lunds kommun
saknas i litteraturförteckningen. Föreningen har många medlemmar som har deltagit i
inventeringarna och de önskar naturligtvis att inventeringsresultaten kommer till nytta i
praktiken. Länsstyrelsen kan inte förvänta sig att de olika inventerarna rapporterar fynd
från sina gamla undersökningsområden på Artportalen och därmed kommer Artportalen
att sakna många uppgifter. Det är otillfredsställande om reservatsbeslut och skötselplaner inte bygger på så fullständiga uppgifter som möjligt om biologisk mångfald.
I skötselplanens avsnitt 5.1 vill vi tillägga att det förutom parkeringsplats för bilar vid
ingången självfallet ska finnas cykelställ. I det informationsmaterial (tryckta foldrar,
hemsida) som kommer att framställas om naturreservatet ska anges hur man kan nå
reservatet med kollektivtrafik.
Med vänliga hälsningar från Lunds Naturskyddsförening
Margit Anderberg
Ordförande

