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Välkommen till Skoghejdan – en betesmark från förr

Naturreservatet Skoghejdan bildades 2005 och omfattar ca 88 ha. Syftet med reservatet är att 
bevara ett uråldrigt beteslandskap brukat sedan bronsåldern och använt som utmark under 
senare århundraden och att bevara och utveckla denna värdefulla naturmiljö och dess arter.
EU-projektet BushLIFE utför restaureringsåtgärder i Natura 2000-området under 2014-2020. 
För mer information se www.bushlife.se.
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Nätverket 
skapades för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda deras livsmiljöer.

Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne. www.lansstyrelsen.se/skane

Föreskrifter
Inom naturreservatet Skoghejdan är det förbjudet att:
• spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block eller 

terrängformer,
• utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande 

föremål,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
• plocka eller gräva upp växter,
• göra skada på hägnader eller andra anordningar,
• fånga, samla in eller plantera ut insekter eller andra djur eller på annat sätt 

störa djurlivet,
• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
• rida annat än på skogsbilväg,
• göra upp eld,
• tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
• framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg eller parkeringsplats,
• parkera annat än på anvisad plats,
• på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan 

ljudanläggning,
• sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Regulations
Within Skoghejdan Nature Reserve it is forbidden to:
• crack, dig, bore, paint or in any other way damage stones, boulders, or other 

geological formations,
• erect any kind or installation or put out any, for the Reserve, foreign object,
• break branches, fell or in any other way damage living or dead, standing or 

fallen trees and bushes,
• pick or dig up plants,
• damage fences or other structures,
• catch, collect or introduce insects or other animals or in any other way disturb 

the wildlife,
• bring a dog or any other pet not on a lead,
• horseride other than on the forestry road,
• light a fire,
• camp or park up a caravan, camper van or equivalent,
• drive a motor vehicle other than on the designated roads or car parks, 
• park other than in a designated car park,
• use radios, musical instruments, or other sound equipment in a disturbing 

way,
• put up notices, signs, inscriptions, posters, tape, or any other equivalent items.
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Mindre hackspett är en av många 
fågelarter som trivs i det omväxlande 
jordbrukslandskapet. Den håller helst 
till i de fuktiga alsumpskogarna.

Mindre vattensalamander är 
ett av många groddjur som trivs 
i betesmarken med skogsdungar 
och många småvatten 
Lissotriton vulgaris
Smooth newt 

Barbastell
Barbastella barbastellus
Barbastelle bat

Mindre ekbock
Cerambyx scopoli
Lesser capricorn 
beetle

Hagmarkens håliga träd erbjuder 
sovplats åt barbastellen och 
ängsväxternas nektar lockar 
insekter, som i sin tur blir mat åt 
fladdermössen.

Sexfläckig 
bastardsvärmare 
letar mat på nektarrik 
åkervädd.
Zygaena filipendulae
Six-spot burnet moth 

Den ovanliga fjärilen 
busksnabbvinge 
vill ha soliga, 
vindskyddade 
gläntor med slån. 

Slån
Prunus spinosa
Blackthorn

Busksnabbvinge
Satyrium pruni
Black hairstreak

Åkervädd
Knautia arvensis
Field scabious

Orkidén 
ängsnycklar 
trivs på de lite 
fuktigare delarna av 
betesmarken.

Dactylorhiza incarnata
Early marsh orchid

Grazed, flower-rich slopes mixed with groves of large oaks 
and beech trees await you at Skoghejdan Nature Reserve. 

Alder carr and small lakes are hidden in the wet hollows. Our animals 
have grazed here since the Bronze Age and continue to do so today. 
Their grazing muzzles in combination with the varied countryside 
mean that many different species thrive here. If you are lucky you may 
spot a barbastelle bat hunting insects at dusk, or the lesser capricorn 
beetle searching for food in the dropwort flowers.

Due to the calcareous soils and grazing animals, the pasture is full of 
flowers. On the drier parts, plants such as dropwort and breckland thyme 
thrive, whereas in the wet hollows, early marsh orchid, devil’s bit scabious 
and quaking grass flourish, frequently visited by butterflies, hoverflies, 
beetles, and bees. 

Many insects raise their larvae in the old wood pasture trees. In the spring 
and summer, you can see the adult beetles and hoverflies looking for 
pollen and nectar in the flowers in the pasture. 

In the spring, frogs and newts gather in the small pools of Skoghejdan 
to mate. Their serenading can be heard from a long distance away on 
still evenings. 

Dendrocopos minor
Lesser spotted 
woodpecker

En mindre ekbock 
letar mat på brudbröd. 
Skalbaggens larver 
utvecklas i döda grenar 
av ek och hassel.

Brudbröd
Filipendula vulgaris
Dropwort

I Skoghejdans naturreservat möts du av betade, 
blomrika backar varvat med dungar med storväxta 
ekar och bokar. Alsumpskog och småsjöar gömmer sig 
i de fuktiga svackorna. Här har våra djur gått på bete 
sedan bronsåldern och gör så än idag. Deras betande 
mular tillsammans med den omväxlande naturen gör att 
många olika arter trivs. Har du tur kan du se barbastellen 
jaga insekter i skymningen eller den mindre ekbocken 
söka efter mat bland brudbrödsblommorna.

Från ekskog till blomstrande hagmark

Dessa marker har betats i flera tusen år men landskapet har 
ändrat karaktär efter människans behov av mat, virke och ved. 
Allt från bronsålderns ljusa ekskogar, med betade gläntor, till 
1800-talets hårt utnyttjade, trädlösa betesmarker klädda med 
ljung och en.

Idag har träden kommit tillbaka och vi möts av omväxlande 
natur med gamla, vidkroniga ekar, frodiga alsumpskogar 
och solvarma betesmarker med spridda buskar och 
blommande örter.

Omväxling ger artrikedom

Kalk i marken och betande djur ger blomstrande betesmarker. 
På torra höjder trivs brudbröd och backtimjan och i fuktiga 
sänkor frodas ängsnycklar, ängsvädd och darrgräs. Alla flitigt 
besökta av fjärilar, blomflugor, skalbaggar och bin.

I de gamla hagmarksträden föder många insekter upp sina 
larver. Under vår och sommar kan du sedan få se fullvuxna 
skalbaggar och blomflugor på betesmarkens blommor där de 
letar efter nektar och pollen.

Grodor och salamandrar samlas på våren vid Skoghejdans 
småvatten för att para sig. Deras serenader kan höras lång väg 
under vindstilla kvällar. 
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