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Välkommen till Anderstorps eneskog – med mäktiga enar och en gammal vulkan
Busksnabbvinge

Föreskrifter

Satyrium pruni
Black hairstreak

Inom naturreservatet Anderstorps eneskog är det förbjudet att:
• skada fast naturföremål eller ytbildning,

• elda fast bränsle så som ved/kol eller använda grill annat än på
anvisad plats

Anderstorp

• ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden
00:00-05:00,

Inte bara enar
Anderstorps eneskog ger en inblick i hur stora delar av det
mellanskånska landskapet såg ut för 150 år sedan. I den här
typen av naturbetesmark finns det mängder av småmiljöer med
olika fuktighet, ljustillgång och näringshalt. Därför kan många
arter leva på ett ganska litet område. På torra höjder kan du få se
backtimjan, medan grönvit nattviol vill ha det lite fuktigare, och
där det är ännu lite blötare trivs den ovanliga granspiran.
Fjärilar och bin trivs i de solvarma gläntorna med blommande
buskar och örter. I de större slånsnåren kan du få se den lilla
fjärilen busksnabbvinge. Gröngöling och gulsparv trivs i ett
omväxlande jordbrukslandskap som detta. Båda är stannfåglar så
håll utkik året om.

De berömda enarna
Redan i början av 1900-talet lockade den majestätiska
eneskogen besökare till Anderstorp, och den är fortfarande ett
populärt utflyktsmål. Men enarna kämpar för sin existens, mot
svampsjukdomar och en igenväxande betesmark. Dessutom finns
det ett underskott av hon-enar i området, vilket leder till färre
nya enar.
De betande djuren kommer tillsammans med människan att jobba
för att bevara den värdefulla enefäladen. Bland annat genom att ta
bort sly, björnbär och yngre träd men också förbättra föryngringen
av en genom att plantera nya och så bär. Så ha tålamod och följ
eneskogens utveckling.

Lyssna efter gulsparvens
karaktäristiska sång.
Det låter som den räknar till sju
– ”en två tre fyr fem sex sjuuu”.

Prunus spinosa
Blackthorn

Emberiza citrinella
Yellowhammer

• cykla under betessäsongen 31 mars till 1 december,

• ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i
fysiskt koppel.
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

Gröngölingen
har sitt bo i
gamla hålträd
men letar efter sin
favoritmat, myror,
nära marken.
Med sin ljusgröna rygg
är den väl kamouflerad i
betesmarkens gräs.

• samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar
får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot
fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed
jämförlig anordning annat än tillfälligt för naturstigar,
frågesporter eller tipspromenader.

Picus viridi
Green woodpecker

• placera ut främmande föremål.

Regulations
Within Anderstorps eneskog Nature Reserve it is forbidden to:
• damage natural features or geological formations,

Förr var enen vanlig på
de stora gemensamma
betesmarkerna, fäladerna.
De äldsta enarna i reservatet
är 12 meter höga och troligen
170 år gamla.

• burn solid fuel such as wood/charcoal or use a barbeque other
than in the designated areas,

±

Juniperus communis
Juniper

On the slope of a 200-million-yearold volcano, lies a strange woodland
with gigantic junipers and ancient beech trees –
Anderstorp’s Eneskog. The cows have been grazing
here as long as we can remember and still do today.
It is thanks to them that we can marvel at the ancient
junipers and enjoy the wildflowers and butterflies in
the pasture. The Skåneleden Trail passes through the
reserve and leads you across this varied countryside.
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Anderstorp’s Eneskog provides an insight into what large
parts of the landscape of central Skåne looked like 150
years ago. In this type of unimproved pasture, there are
lots of small habitats with varying degrees of humidity,
light, and nutrients. This is why many species can live in
a relatively small area. On the higher, drier areas you can
see breckland thyme, whilst the great butterfly orchid
prefers the damper areas, and where it is wetter still, the
unusual lousewort thrives.
Butterflies and bees thrive in the warm, sunny glades
with flowering bushes and herbs. In the larger
areas of blackthorn scrub you may see the unusual
black hairstreak butterfly. Green woodpecker and
yellowhammer thrive in this type of varied rural
landscape. Both birds are residents, so you can see
them all year round.
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• park up a caravan, camper van or equivalent between the hours
of 00:00-05:00,

• pick, dig up or damage in any other way plants, mosses, lichens,
or wood-living fungi,
• cycle during the grazing season from 31st March to
1st December,

• bring a dog (or any other pet) which is not held on a lead.
Without permission from the County Administrative Board it is
also forbidden to:
• collect invertebrates, e.g., beetles. One off samples may be
collected on the condition that this does not contravene any
protection regulations and that traps are not used.
• put up notices, plaques, posters, signs, inscriptions, or any
other equivalent items other than on a temporary basis for
nature trails, quizzes, or treasure hunts.
• place out foreign objects.

Parkering
Car park

Rastbord

Granspira

Pedicularis sylvatica
Lousewort

Grönvit nattviol

Platanthera chlorantha
Great butterfly orchid

Backtimjan

Thymus serpyllum
Breckland thyme

De tre skönheterna,
granspira, backtimjan
och grönvit nattviol,
växer i Anderstorps
eneskog. De har olika
krav på växtplatsen men
alla tre är beroende av
att betesdjuren håller
gräset kort. Annars trängs
de snart undan av mer
storväxta arter.
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Skåneleden
Skåneleden trail

Här är du

You are here

Naturreservatet Anderstorps eneskog bildades 2020 och omfattar ca 15 ha.
Syftet med naturreservatet 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.
Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne.
www.lansstyrelsen.se/skane
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På slänten av en 200 miljoner år gammal vulkan ligger en
märklig skog med gigantiska enar och gamla, grova bokar –
Anderstorps eneskog. Korna har gått på bete här så länge vi
kan minnas, och gör så än idag. Det är tack vare dem vi kan
förundras över de gamla enarna och njuta av betesmarkens
örter och fjärilar. Skåneleden passerar genom reservatet och
tar dig genom den omväxlande naturen.

Den ovanliga fjärilen busksnabbvinge
vill ha soliga, vindskyddade gläntor
med slån. Man tror att de vuxna
fjärilarna framförallt lever av
sockerlösning från bladlöss
på buskarnas blad.

• plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar
eller vedlevande svampar,

