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291 80 Kristianstad

Ansökningshandlingar angående
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
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Skogsvårdsstyrelsen
SödraGötalandimponerasav det gedignaunderlag
somsammanställtsinför er ansökanom att få konstitueraBiosfårområde
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Kristianstads Vattenrike. Angreppssättet ger möjlighet att få en god

överblick över områdetsmångakvaliteer.
I sakensnatur ligger att olika intressentersermöjligheteratt placerasina
hjärtefrågorpå dagordningen.Vi vill i ett senareskedeåterkommamed
dettaoch grupperarhär vårakommentareri två avsnitt.Det förstahandlar
om någraövergripandefunderingaroch det andrahandlarmer om sakfrågor
somkopplar till skogen.
Nulägesbeskrivningen
visareen stor bredd,sominspirerartill uppslagatt
sökany kunskap.Beskrivningengör att man ställersig mångafrågor såsom
exempelvis:

-

Om man tvingasprioriterainsatser.Vilka områdenär viktigast att
initiera? Hur skaffarman sig underlagför prioriteringar?

-

Vilken strategiskamanha för att utvecklavärdenav olika slag?Vilka
arbetssättpassarbästi olika situationer?
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- Är det tematiskaarbetssättetdet bästaöverallt. Finns det risk att man
underskattarmosaikartadeområdenmed mångadelkvaliteersom
sammantaget
är mycket intressanta?Kan man formuleratemansåatt de
uppmuntrartill samarbeteöver gränserna?
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För övrigt har vi noteratnågrasakfrågorsomkan behövakommenterasoch
vi kompletterarmed ett nytt förslagpå temaområde.
Sidan8. I områdetfinns ävenrödlistadelavar och mossor,vilket nämns
längrefram i texten.
Sidan52. Betespåverkan
är en viktig skoglig ekologiskprocess,minst i
nivå med intern dynamik,klimat och vattenståndsfluktuationer.
Pollenanalyserfrån SödraSverigevisar enmycket lång kulturpåverkandär
djurenhaft stor betydelseför landskapetsstrukturoch artsammansättning.
Aspektenär viktig då dettapåverkarsynsättetpå skötselmodellerför olika
naturtyper.
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Sidan65. Skogsvårdsstyrelsen
har i sambandmed den s.k.
nyckelbiotopsinventeringen
registreratgrova träd och s.k. Jätteträd.Detta
har genomförtspå skogsmarkoch i bryn mot andraägoslag.
Naturskyddsföreningen
har genomförtett framgångsriktJätteträdsprojekt
i
Skåne.
Om man omformuleraderubrikentill: "Värdefulla träd i bryn, odlingsmark,
längsvägaroch i urbanmiljö" såskulle man tydligarevisa potentialenoch
nödvändighetenav samarbetemellan olika intressenter.
Sidan73. Det temainriktadeangreppssättet
ger bra strukturoch tydlighet.
En risk finns att manunderskattarområdensominnehålleren mix av
kvaliteer.Nävlingeåsenär ett sådantmosaikartatområdedär det finns höga
kultur- natur-och socialavärden.Att kommunenhar ett strategiskt
markinnehavi en del av områdetsombetydermycket för friluftslivet är en
fördel.
Sidan146.Nyckelbiotopernämnspå någraställenoch definitionenlyder
"ett skogsområdesomfrån en samladbedömningav strukturer,artinnehåll,
historik och fysisk miljö har mycket stot betydelseför skogensväxt- och
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djurliv. Därfinns,ellerförväntasfinnasrödlistadearter".
Skogsvårdsstyrelsen
önskarlycka till i det kommande
ansökningsförfarandet
för att bli "BiosfårområdeKristianstadsV attemike".

~
På Skogsvårdsstyrelse "gnar

.~~
erlöf

.

