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Naturreservatet Lunden bildades 2017 och omfattar ca 9 hektar.  
Syftet med reservatet är att vårda, bevara och utveckla områdets  
natur med ädellövskog, småvatten, lövsumpskog och betesmark. 
Utöver detta tillkommer syftet att gynna friluftslivet.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne, www.lansstyrelsen.se/skane.
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             Regulations
Within Lunden Nature Reserve it is forbidden to:
• remove wood, break off branches, fell or in any other way damage living or 

dead, standing or fallen trees, shrubs or stumps,
• dig, drill, cover, paint or in any other way damage rocks, boulders or  

terrain, or stone walls, 
• pick or damage mosses, lichens or wood-living fungi,
• pick whole, or parts of, plants or fungi for commercial purposes, 
• introduce alien plant or animal species, 
• park other than in designated parking areas, 
• use disposable grills, or light fires, 
• park caravans, campers, or similar,
• deliberately disturb or damage wildlife or their habitats, 
• put up boards, signs, posters, paper strips or similar, or make inscriptions. 
Furthermore, without written permission from the County Administrative 
Board, it is forbidden to:
• 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 or corresponding national  
database and that the collection is not contrary to species protection regulations. 

             Föreskrifter
Inom naturreservatet Lunden är det förbjudet att:
• bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda 

stående eller liggande träd och buskar eller stubbar, 
• gräva, borra, täcka över, måla eller på annat sätt skada stenar, block eller 

terrängformer eller stenmurar, 
• plocka eller skada mossor, lavar eller vedlevande svampar, 
• plocka hel, eller del av växt eller svamp för kommersiellt bruk, 
• införa för området främmande växt- eller djurarter, 
• parkera annat än på för ändamålet avsedd parkeringsplats, 
• elda med engångsgrill, eller göra upp eld, 
• ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande, 
• medvetet störa eller skada djurlivet eller deras livsmiljö, 
• sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller liknande.
Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd
• 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 eller motsvarande nationell databas 
för arter och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Kungsfågeln (Regulus regulus) är 
Sveriges minsta fågelart, med en 
vikt på bara fem gram.
The Goldcrest is Sweden’s smallest 
bird species. It weighs only five grams.

Välkommen till Lunden
Som en liten ö ligger naturreservatet Lunden i den  
omgivande granskogen. Området har varit täckt av ädellöv-
skog i många hundra år. De senaste sextio åren har skogen 
bara brukats genom plockhuggning av ved och virke för 
husbehov.
Området är litet men innehållsrikt. Bokskog, lövsumpskog, 
småvatten och öppen betesmark skapar en mångfald av  
miljöer. Fältskiktet är glest i bokskogen, solens ljus kan inte 
nå ned till marken genom trädens grönska. I den sydvästra 
delen har den före detta lertäkten förvandlats till ett små-
vatten, omgivet av lövsumpskog med al och sälg.
Gården i mitten av naturreservatet flyttades hit på  
1870-talet. Åkern som låg intill torpet är sedan 1960-talet 
betesmark. Den, liksom en glänta i skogen, omges av artrika, 
blommande bryn. Det är viktiga miljöer för fåglar och  
insekter. Hela området är rikt på fåglar med över  
25 häckande arter.

           Welcome to Lunden Nature Reserve
Lunden Nature Reserve lies like a small island surrounded by spruce 
forest. The area has been covered with broadleaved deciduous  
forest for hundreds of years. During the last 60 years, there has  
only been selected felling of wood and timber for domestic  
requirements.
The area is small but rich in content. Beech forest, deciduous swamp 
forest, pond and open pasture create a diversity of habitats.  
The herb layer is sparse in the beech forest, as sunlight cannot reach 
the ground through the leafy tree crowns. In the south-western part 
of the reserve, a former clay pit has transformed into a pond,  
surrounded by deciduous swamp forest of alder and goat willow.
The farm in the centre of the nature reserve was moved here in the 
1870s. The field next to the croft has been grazed since the 1960s. 
Like a glade in the forest, it is surrounded by species-rich, flowering 
edges. These are important habitats for birds and insects. The whole 
reserve is full of birds, with more than 25 breeding species.


