
Bildande av naturreservatet Knisa lövskog

Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Knisa 
lövskog, Borgholms kommun.  Ölands Naturskyddsförening har bland många andra beretts tillfälle att yttra sig 
över förslaget. Undertecknad har av föreningen fått i uppdrag att granska och ta del av förslaget och inkomma 
med eventuella synpunkter.

Förslaget får anses vara väl genomtänkt och genomarbetet. Området bedöms ha höga natur- och kulturvärden 
med ett stort bevarandeintresse. Jag har de senaste dagarna besökt området vid flera tillfällen. Vissa delar av 
området är i nuvarande skick och tillstånd svårtillgängliga. Det planerade skyddet, skötseln och anordningarna 
för friluftslivet kommer sannolikt att förbättra möjligheten till ett rikt friluftsliv, vilket är önskvärt och bra och 
av riksintresse. 

Knisa lövskog lär vara ett av norra Ölands mest värdefulla ädellövskogsområden, vilket jag kunnat konstatera 
när jag de senaste dagarna genomströvat tillgängliga delar av området. Med den föreslagna skötselplanen 
kommer de unika värdena att framstå tydligare. Mångfalden och artrikedomen av såväl flora som fauna ska 
kunna skyddas och bevaras. På de öppna ängsmarkerna blommar just nu rikligt bl.a. Sankt Persnycklar, gullvivor
och rosettjungfrulin.

Det nya reservatet gränsar delvis till Knisa mosse reservat. Den befintliga parkeringsplatsen invid Knisa mosse 
är relativt väl tilltagen, och man menar att även besökare till Knisa lövskog bör kunna hänvisas dit. När jag 
besökt området kan jag emellertid tycka att gångavstånden till de olika delarna om området är ganska stora. 

Utmed vägen från 136:an ner till Knisa finns flera mötesplatser, bl a där man planerar uppställa en 
informationsskylt vid ängsmarksområdet 2:1.  Jag föreslår, om möjligt, att man försöker ordna med lite flera 
parkeringsplatser för att öka tillgängligheten för allmänheten.

Förslaget i sin helhet vad gäller bildandet av reservatet och dess skötsel välkomnas och bidrar sannolikt till 
utökande av Ölands natur- kultur- rekreations- och attraktionsvärden. Bevarande av naturens och kulturens 
mångfald och artrikedom är viktigt, inte minst för kommande generationer.
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