NATURRESERVAT
Föreskrifter

Lösjötorp

Naturreservatet Munkarps fälad ger en bild av
landskapet i mellersta Skåne, som det såg ut för ett
par hundra år sedan. Här i området mellan söderns
slättbygd och de stora skogarna i norr, var boskapsskötsel
den viktigaste inkomstkällan. Vidsträckta betesmarker
och enefälader dominerade området. Följ den markerade
leden ut i våra förfäders landskap.

Inom naturreservatet Munkarps fälad är det förbjudet att:
• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• avsiktligt bryta sönder eller samla in och föra bort död
ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande
eller döda stående eller liggande träd och buskar,
• framföra vattenfarkost i Lösjö,
• gräva upp växter (inklusive mossor), lavar eller plocka
vedlevande svampar eller växten slåttergubbe samt att
plocka växter för kommersiellt bruk,
• medföra hund som ej hålls i fysiskt koppel,
• avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

Lösjö

Fälad är ett sydsvenskt ord för betesmark, och i Munkarps fälad
går djuren och betar bland kullar och enbuskar. Området låg
bortom byns odlade mark och fungerade som gemensam
betesmark till byns djur. Växter som slåttergubbe och svinrot
visar att delar också kan ha använts som slåttermark.
Trots fortsatt bete har området långsamt växt igen. Sedan 2017
pågår ett varsamt restaureringsarbete. Genom att röja bort träd
och buskar öppnas betesmarkerna upp för att få tillbaka sin
forna glans. Men tillräckligt många enbuskar kommer finnas
kvar för att både barn och betesdjur ska kunna leka
kurragömma bland buskarna.

Här är du

You are here

Reservatsgräns

Reserve boundary

Markerad led
Marked trail

Hålvägar

Sunken lanes

Vägar
Roads

Mindre väg
Minor road

Skogssnäppa
Tringa ochropus
Green sandpiper

Traktorväg

Tractor track

Parkering
Car park

Rastbord

Picknick site

Sankmark
Marsh

mo

Lövskog

t Es

Deciduous forest

löv

Sumplövskog

Wet deciduous forest

Brostugan
mot

Toppvaxskivling
Hygrocybe conica
Witch’s hat

Open land

Höö

r
0

100

200
Meter

Åker

Arable Field

Länsstyrelsen Skåne © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Slåttergubbe
Arnica Montana
Leopard´s bane

På sensommaren växer små gula och röda svampar i
betesmarken. Det är olika arter av vaxskivlingar, en grupp
svampar som bara växer i marker som har lång historia av bete,
och som inte har gödslats.
I norra delen ligger två parallella rullstensåsar som strålar
samman inom reservatet. I dalsänkan mellan åsarna ligger en
övergiven, äldre åker där marken är röjd från sten. Håll utkik
efter nedsänkta fåror i marken, som korsar den markerade
stigen på flera ställen. Det är rester av hålvägar, lämningar av
gamla stigar och vägar, som skapats av fötter och hovar.
Lösjön i nordvästra delen har sänkts och omges idag av
gungfly med vitmossor och starr. Här syns trollsländor som
mindre smaragdflickslända och brun mosaikslända flyga över
vattnet. I strandkantens fuktiga ängar spatserar skogssnäppan
på jakt efter insekter.
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Welcome to Munkarps fälad!
Munkarps fälad Nature Reserve gives you an idea of
what the countryside in central Skåne looked like a few
hundred years ago. Here, between the plains of the
south and the large forests in the north, the main
livelihood was animal husbandry. Extensive grazing
areas and juniper pastures dominated the landscape.
Follow the marked trail and discover the countryside
of our forefathers.
In Munkarps fälad, animals graze among hills and
junipers. Fälad is a southern Swedish word meaning
common pasture. The outland was situated beyond the
cultivated fields and grazed by animals from the village.
Plants such as wolf’s bane and viper’s-grass show that
some of the pasture was also used for hay-making.
Despite grazing the pasture slowly became overgrown.
A careful restoration programme started in 2017. By
removing trees and shrubs the pastures are being
brought back to their former glory.

But junipers will be left to allow both children and
grazing animals to play hide and seek among them.
In late summer, small yellow and red fungi grow in the
pasture. These are different species of waxcaps, a group
of fungi that only grow in areas with a long history of
grazing and where no chemical fertilisers have been
used.
In the northern part of the reserve are two parallel
eskers that converge to the west. In the valley between
the ridges is an old abandoned field, which has been
cleared from stones.
Look out for sunken lanes crossing the marked trail in
several places. These are the remains of old paths and
roads, shaped by feet and hooves.
Lake Lösjön in the north-western part of the reserve has
been drained and is now surrounded by quagmire with
sphagnum and sedge. Here you find the small
spreadwing damselfly and brown hawker skimming the
water. On the wet riparian meadows, the green
sandpiper strolls in search of insects.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga
tillstånd:
• sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande,
• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller
annan selektiv metod med efterföljande återutsättning
inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte
enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.
• placera ut främmande föremål (t ex geocacher eller
dylikt).

Regulations

Within Munkarps fälad Nature Reserve it is forbidden to:
• damage fixed natural objects or surface formations,
• deliberately break up or collect and remove dead wood,
break off branches, fell or in any other way damage
living or dead standing or fallen trees and shrubs,
• drive watercraft on Lake Lösjö,
• dig up plants (including mosses) or lichens, pick
wood-living fungi or the plant species wolf’s bane,
or pick flowers for commercial purposes,
• bring dogs unless kept on a physical leash,
• deliberately disturb or influence wildlife.
Furthermore, without written permission from the County
Administrative Board it is forbidden to:
• put up boards, sings, posters, or similar, or make
inscriptions,
• catch insects, spiders, gastropods or other invertebrate
animals other than by netting, hand picking or other
selective method with subsequent reintroduction within
the nature reserve. The requirement for reintroduction
does not apply to individual voucher specimens of each
species on condition that the record is logged in the
reporting system Artportalen and that the collection is
not contrary to the species protection regulations,
• place out foreign objects (e.g. geocaches or similar).

Naturreservatet Munkarps fälad bildades 1973 och utökades med
området kring Lösjön 2015. Reservatet omfattar ca 19 hektar.
Syftet med reservatet är att bevara en skånsk fäladsmark med lång
hävdtradition och den biologiska mångfald som finns här samt att
skydda, vårda, bevara, återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer.
Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald
och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
www.lansstyrelsen.se/skane
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Välkommen till Munkarps fälad

