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mosse 
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A. Allmänna synpunkter.  

Föreningen har i stort inget att invända mot presenterat förslag. 

Dock vill vi särskilt uppmärksamma statusen hos fyra icke rödlistade 
fanerogamer.  

Smörbollar. 
Denna art har en sparsam förekomst på mossen. Troligen har den tidigare varit 
mer allmän. Analysera varför det blivit så. Förslag på åtgärder för att få en 
ökning emotses. 

Slåtterblomma. 
Enda förekomsten i Hässleholms kommun. Enligt Artportalen var antalet 
individer mycket mycket lägre 2020 än under 2019. Förslag: Se till att slåttern i 
det öppna kärret sker först efter det att slåtterblomman hunnit fröa av sig. 

Sankt Per nycklar. 
Denna art rapporterades sommaren 1978 förekomma i Åraslövs mosse med 
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2230 ex /Jan Petersson, J. 1979, “Åraslövs mosses orkidéer,” Natur i Göinge, 
ny serie10:30-33./ 
Antalet ex  är numera avsevärt mindre. Analysera varför det blivit så. Förslag på 
åtgärder för att få en ökning emotses. 

Bladvass.  
Mycket önskvärt att åtgärder vidtas så att förekomsten av denna art minimeras.  

B. Skötselråd när det gäller slåttern.  

* Beakta när slattern skall ske. Kanske önskvärt att ha olika tidpunkter för olika 
delar av det öppna kärret. 

** Under slåttern år 2020 användes en slåtterbalk(?), som tog för hårt och 
skalade av vegetationen på en del ytor. Upphöjda mossepartier (som ju är 
näringsfattiga och hyser bl a vitmossor) får inte störas, så att t ex tranbär och 
sileshår tar skada. 

C. Särskilda synpunkter. 

Sid 9 
Där står:   eneskiftet 1804-1805 

Där borde stå:  enskiftet 1804-1805 

Sid 9 

Där står:   I den norra delen var dock hårdvallsängen skogsbevuxen. 

Vårt förslag: I den norra delen var dock hårdvallsängen trädbevuxen.   

Sid 9 

Där står:   Hårdvallsängarna, som tidigare varit skogslösa, 

Vårt förslag  Hårdvallsängarna, som tidigare varit trädlösa, 



Sid 20 

Där står:  Honungsblomster 

Vår undring:  Vem eller vilka har sett honungsblomster i Åraslövs 
mosse. Var växer denna orkidé i så fall? 

  
Sid 22 

Där står:   steknagelskivling 
Där bör stå: strecknagelskivling 

Sid 23 

Där står:  Öppna ytor inom delområde 2.2 som skall hållas öppna 
för att gynna områdets fjärilar. 

Vår synpunkt: Instämmer. Bra! 

Sid 28  

Där står:  Storspov 

Vår synpunkt:  Ta bort storspoven från listan. Denna art är ej bunden till 
skogen. Fyndet i Artportalen bör tolkas som att storspoven vid det aktuella 
tillfället observerats på de öppna markerna söder om reservatet (mot Vanneberga 
ängar). I detta område har storspoven häckat i sen tid. 
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