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Naturskyddsföreningen i Färs välkomnar förslaget till bildande av naturreservatet 
Skoghusets enefälad. 

Vår krets har ett engagemang i området. År 1993 ansökte vi om medel från 
Länsstyrelsen Skåne, Miljöenheten, till restaurering av våtmarkerna inom fastigheten 
Synteleje och 2004 tog vi initiativ till en gränsjustering så att även denna fastighet 
inkorporerades i Natura 2000-området.

Skötselplanen är mycket välskriven och har en hög detaljnivå på skötselområden. 
Det finns också en god balans mellan målsättningar och föreslagna skötselåtgärder.

Vi vill understryka vikten av att så långt som möjligt vid röjning använda 
motormanuella insatser inom hela området. Skapandet av faunadepåer bör ske i 
samråd med Länsstyrelsen så att den negativa effekten på fältskiktet minimeras.  Vid
röjning av bryn bör man ta hänsyn till den förhärskande vindriktningen. Brynmiljöer är
viktiga jaktbiotoper för många fladdermusarter. Inom området kan man förvänta sig 
förekomst av fladdermusarter som är upptagna i Art- och habitatdirektivets bilaga 2.

Generellt är kännedomen om artförekomster inom området bristfällig och det finns 
stort behov av inventeringar. Artförekomsterna kan även kräva specifika hänsyn och 
skötselåtgärder. Vid eventuellt skapande av nya grodvatten bör hänsyn även tas till 
andra värden. Fladdermusfaunan glöms oftast bort i dessas sammanhang. 

Vi vill påstå att bevarandestatusen för citronfläckad kärrtrollslända bör bedömas som 
fullgod inom området. På sidan 22 står gällande större vattensalamander ”mycket 
tyder på att arten har minskat kraftigt i antal under de senaste decennierna.”  Enligt 
vår kännedom finns det inga undersökningar som styrker detta påstående. Antingen 
ändras formuleringen eller så måste det finnas en referens till påståendet.  Artens 



bevarandestatus har av författaren bedömts som fullgod inom området, vilket vi 
finner helt korrekt.

Det generella problemet inom dagens naturvårdsarbete, generationsglappet i 
förekomst av gamla värdefulla träd, gäller även Skoghusets enefälad. I skötselplaner 
kan man ofta se en mer generell formulering om att nya efterkommande träd skall 
sparas. Naturskyddsföreningen i Färs föreslår att Länsstyrelsen inom 
reservatsskötseln tar fram en policy för hur detta skall fungera i praktiken. Vi anser 
att de utvalda träden måste märkas ut såväl fysiskt som digitalt. Insatserna måste 
göras tidigt. Beroende på målsättningen med träden, vilket ofta handlar om 
grensättning och kronutveckling samt stormtålighet, krävs speciella skötselåtgärder i 
deras närmiljö. En tumregel är att det behövs minst dubbelt så många träd i olika 
generationer som det finns gamla träd idag för att trygga återväxten. Eftersom vi i 
dagsläget har en stor brist på gamla värdefulla träd i landskapet är det ett betydligt 
större antal ”evighetsträd” som måste sparas.
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