
 

 
 

 
 
 
 

Till 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Miljöavdelningen 
205 15 Malmö 

 
 
 
Synpunkter på "Förslag till bildande av naturreservatet Assmåsabetet i Sjöbo 
kommun, Skåne län” 
 
Dnr 511–19948–2013, 1265-220 
 
 
Naturskyddsföreningen i Färs välkomnar förslaget till bildandet av naturreservatet 
Assmåsabetet. 
 
I skötselplanen redovisas de åtgärder som krävs för att syftet med naturreservatet skall 
uppnås. Skötseln skall leda till gynnsamma livsmiljöer för de hotade och typiska arter som 
finns i området. De specifika skötselåtgärderna när det gäller groddjuren är bra och tydliga 
med en tillräckligt detaljerad nivå på de praktiska insatserna (fältbesök har gjorts med Per 
Nyström). Skall man kunna bibehålla och utveckla de för fladdermössen viktiga biotoperna 
behövs det ett tydliggörande av skötselåtgärderna. 
 
 
Skötsel för planeringsområdena 
 
Planeringsområde 1 – Naturbetesmark 
 
Vid restaureringsåtgärder som innebär röjning av träd och buskage bör hänsyn tas till hur 
mikroklimatet påverkas i de för fladdermössen viktiga jaktmiljöerna, framför allt med tanke 
på vindexponering. Detta gäller både arter som jagar i det mer öppna luftrummet som de som 
utnyttjar kantzoner med flerskiktade bryn. Förutom den förhärskande sydvästvinden måste 
man ha i åtanke att under långa perioder under våren dominerar en ostlig vind. Våren är en 
kritisk period för fladdermössen och grunda våtmarksmiljöer utgör viktiga jaktområden. 
Hänsyn måste också tas till fladdermössen när trädskiktet i den norra delen av det centrala 
planeringsområdet 1A skall gallras. Det anges i skötselplanen att inga åtgärder får utföras 
under perioden 31 mars till den 1 november.  Denna restriktion har införts troligen med tanke 
på risk för körskador och med tanke på groddjuren. Under den tid då åtgärder är tillåtna 
infaller fladdermössens hibernationsperiod och många arter utnyttjar träd. Vid gallring av träd 
måste de kontrolleras så att det inte finns en övervintringsplats. Hänsyn måste naturligtvis 
även tas till träd som lämpar sig för överdagningsplatser och yngelkolonier under andra tider 
av året. 
 



När det gäller skötsel av själva betesmarken är en fållindelning med alternerande bete (sent 
betespåsläpp) bra med hänsyn till flora och insektsliv. Mera begränsade fållor skulle öka 
effekterna av trampet och gynna t ex dyngbaggsfaunan. 
 
 
Planeringsområde 2 - Alsumpskog 
 
När det gäller löpande skötselåtgärder nämns enbart insatser som kan gynna den större 
vattensalamandern. Alsumpskogen är en viktig livsmiljö för fladdermössen, bl a 
fransfladdermusen, som utnyttjar denna biotop både som jaktmiljö och boplats. Om man gör 
åtgärder som att avverka grupper av träd eller veteraniserar alar för att skapa död ved måste 
detta ske med hänsyn till fladdermössens krav på denna miljö, både med tanke på lämpliga 
boträd och på mikroklimatet (kanteffekter). Alsumpskogarna får inte påverkas negativt av en 
eventuell restaurering av våtmarken. Det hade varit bra med kompletterande inventering 
under våren eftersom det visat sig att alsumpskogar är av stor betydelse för fladdermöss tidigt 
på säsongen. 
 
 
 
Planeringsområde 3 – Våtmarker 
 
När det gäller delområde 3A finns det uppenbara problem att uppnå målsättningen att 
dammen skall vara kräft- och fiskfri, med undantag av småfisk. Avståndet till den 
angränsande dammen som ligger på tomtmark strax utanför naturreservatet är oroväckande 
kort, dessutom har dammarna kontakt med varandra under högvattenläge. Här föreligger även 
en risk för spridning till delområde 3B. Alla insatser som görs för att uppnå målsättningen är 
troligen ”bortkastade” och måste regelbundet upprepas om inte dammen på grannfastigheten 
är kräft- och fiskfri. 
 
Vid en eventuell restaurering av delområde 3B hänvisas till ” föreliggande projektförslag”. 
Syftas det på förslag som ligger till grund för Länsstyrelsen i Skånes beslut av den 8 juli 2011, 
dnr 531–16425–10, 1265? Förslaget har ett totalt grodfokus när det gäller utformningen av 
våtmarken. Det var detta förslag som föranledde att vi kontaktade Länsstyrelsen. Med hänsyn 
till hotade och sällsynta fladdermusarter får vattenregleringen inte innebära vattennivåer som 
långsiktigt har en negativ inverkan på alsumpskogen.  
 
 
Planområde 4 – Lövträdsdungar 
 
Vid eventuell gallring och friställande av träd bör hänsyn tas till fladdermössen så att ”rätt” 
träd sparas, detta gäller även enstaka större granar. Fladdermössen utnyttjar träden under hela 
året vilket innebär att träd måste besiktigas innan de tas bort. Vid gallring måste även hänsyn 
tas till eventuell påverkan av jaktmiljöer. 
 
 
 
Friluftsliv 
 
Fler stängselgenomgångar än de idag befintliga välkomnas. Anläggandet av stigar på 
naturbetesmarken skulle strida mot bevarandemålen och ha en negativ inverkan på 



upplevelsevärdet av denna ålderdomliga utmark med rötter i vårt kulturarv. Däremot kan man 
tänka sig enstaka spänger för att underlätta passager vid de fuktiga partierna. 
 
 
Jakt och fiske 
 
Ett ökat jakttryck på vildsvin är önskvärt med tanke på bevarandet av naturbetesmarken. 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med naturreservatet är att långsiktigt bevara och förstärka de biologiska och kulturella 
värdena som är karaktäristiska för en utmark med lång beteskontinuitet. Ett tillräckligt högt 
betestryck och röjning av björnbärsuppslag är prioriterade åtgärder för att den biologiska 
mångfald som är knuten till naturbetesmarken skall kunna utvecklas. Från att ha varit en 
relativt öppen betesmark har Assmåsabetet under årens lopp utvecklats till en träd- och 
buskrik betesmark. Denna naturtyp är en av de mest värdefulla fladdermus- och 
grodbiotoperna, de är ofta artrika med stor andel hotade och sällsynta arter. En modifiering av 
den ursprungliga projektplanen när det gäller restaureringen av våtmarken möjliggör en 
helhetssyn på områdets biologiska mångfald, ett måste för att syftet med reservatsbildningen 
skall kunna uppnås. 
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