I den vackra lövsalen kan du vandra under trädens kronor
och njuta av fågelsång och stillhet. En enkel omarkerad stig
tar dig runt i naturreservatet.

Norra Mellby
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Fram till slutet av 1800-talet var området en betesmark där
träden stod glest. På hösten gick ollonsvinen och letade
nötter under deras kronor. Några få, större ekar finns kvar
sedan denna tid men de flesta träden är runt hundra år.
Idag har trädskiktet slutit sig till en grönskande lund.
De fuktigare delarna kan ha varit ängsmark där vinterfoder
till djuren höggs.
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Här är du

You are here
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Broad-leaved decidous forest

0

200
Meter

Lövsumpskog

Deciduous swamp forest

Under våren är lövskogslunden som vackrast. En matta av
vårblommor i gult och vitt klär marken mellan stammarna
med liljekonvalj, gulplister, blåsippa och smånunneört.
Hassel, avenbok och bok växer under de höga ekarna.
I den forna ängsmarken har en lövsumpskog vuxit fram med
björk, al och salixbuskar. Här är marken täckt av revlummer
som lyser grön mot björkarnas vita stammar.
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Until the late 19th century, the area was a sparsely wooded pasture.
In autumn, domesticated pigs searched for acorns on the ground.
A few large oaks are left from this time, but most of the trees are
around 100 years old. Today, the tree layer has closed, forming a
verdant grove. The moist parts may have been meadows where
winter fodder for the animals was cut.

Skogsbingel
(Mercurialis perennis)
kommer upp lite efter
sipporna, i ganska täta
bestånd. Den har små
oansenliga blommor
och känns oftast igen
på sina blad.
Dog’s mercury appears shortly after
the anemones, in fairly dense stands.
It has small inconspicuous flowers
and is often recognised by its leaves.

Welcome to Norra Mellby Nature Reserve
In the beautiful leafy arcade you can walk beneath the tree crowns
and enjoy tranquillity and birdsong. A simple, unmarked trail takes
you around the nature reserve.

Blåsippa
Hepatica nobilis
Liverleaf

The deciduous grove is at its most beautiful in spring. Between the
tree trunks a carpet of yellow and white spring flowers adorns the
ground, including lily-of-the valley, yellow archangel, liverleaf and
Corydalis intermedia. Hazel, hornbeam and beech grow below the
tall oaks. A deciduous swamp forest has sprung up with birch, alder
and salix shrubs. Here, the ground is covered in interrupted
clubmoss, glowing green against the white birch trunks.

Föreskrifter

Inom naturreservatet Norra Mellby är det förbjudet att:
• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,
• gräva upp växter, plocka lummer, mossor, lavar eller
vedlevande svampar,
• avsiktligt bryta sönder eller samla in och föra bort
död ved.
Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
• samla in ryggradslösa djur, till exempel skalbaggar.
Enstaka exemplar får dock samlas in under
förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.
• utplacera främmande föremål (tex geocacher eller
dylikt).
Vidare är det förbjudet att utan förvaltarens
godkännande:
• sätta upp tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller
liknande.

Regulations

Within Östra Ejaröd Nature Reserve it is forbidden to:
• damage fixed natural objects or surface formations,
• bring unleashed dogs or other loose pets,
• dig up plants, pick or damage clubmoss, mosses,
lichens or wood-living fungi,
• deliberately break up, or collect and remove dead
wood.

Without permission from the County Administrative
Board it is forbidden to:
• collect invertebrate animals, e.g. beetles. Occasional
specimens may be collected providing it is not contrary to species protection regulations and that traps
are not used,
• place out alien objects (e.g. geocaches or similar).

Furthermore, without permission from the manager it
is forbidden to:
• put up boards, signs, posters, paper strips or similar,
or make inscriptions.
Naturreservatet Norra Mellby bildades 2017 och omfattar
ca 16 hektar. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk
mångfald och att skydda, vårda, bevara och återställa värdefulla
naturmiljöer. Syftet är också att inom
ramen för detta tillgodose behovet
av områden för friluftslivet.
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
www.lansstyrelsen.se/skane
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Välkommen till Norra Mellby
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