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Med Brännekorrans vatten i mitten, omgivet av urgammal 
betes- och ängsmark, buskar och täta snår, är Svabesholm 
ett paradis för ovanliga groddjur och den sömniga, lilla 
hasselmusen. Där buskaget glesnar blommar gamla tiders 
ängsväxter, som brudbröd och ängsskära.

Brukat sedan stenåldern

Genom årtusenden har natur och människa följts åt och format 
landskapet i Svabesholm till det vi ser idag. Sedan stenåldern 
har vi haft ängar, betesdjur och små åkerlappar här. I mitten 
av reservatet ligger Brännekorran, ett populärt vattenhål för 
traktens groddjur. Här leker lövgroda, långbensgroda och 
större och mindre vattensalamander. På våren kan du höra 
deras serenader på långt håll. 

Omväxling förnöjer

I betesmarken är det omväxlande torrt och blött, kalkrikt 
och näringsfattigt, soligt och skuggigt. Denna mix av miljöer 
tillsammans med de betande djuren gör att många olika 
arter kan samsas. Under vår och sommar blommar en mängd 
orkidéer i olika toner av rosa, tillsammans med andra örter 
som ängsvädd och smultronfingerört.    

Vad gömmer sig i snåren?
I betesmarkens täta buskage hittar hasselmusen skydd och 
mat. Den äter blommor, nötter och bär och hjälper till med 
både pollinering och fröspridning. När den inte äter eller föder 
upp ungar sover den. En hasselmus ligger i dvala halva året. 
Också under sommaren sover den gärna och ofta, med sin 
långa svans som täcke. I buskarnas skyddande rum kan den få 
sällskap av både lövgroda och törnsångare.

Välkommen till Svabesholm – med Brännekorran och busksnår, bland hasselmöss och grodor

With the Brännekorran pond in the middle, surrounded by 
ancient pastures and meadows, bushes and dense scrub, 

Svabesholm is a paradise for unusual amphibians and the sleepy little 
dormouse. Where the scrub is less dense, traditional meadow plants 
such as dropwort and saw-wort flower.

For thousands of years, man and nature have together, shaped the 
landscape to what we see today in Svabesholm. There have been meadows, 
grazing animals and small fields here since the Stone Age. Brännekorran 
lies in the middle of the Reserve and is a popular watering hole for the 
amphibians in the area. Common tree frog, agile frog, great crested and 
smooth newt breed here. In the spring you can hear them serenading, from 
quite a distance. 

The pastures are both wet and dry, calcareous and nutrient-poor, sunny 
and shaded. This mixture of environments alongside the grazing animals, 
mean that many different species can coexist. In the spring and summer, 
a variety of orchids flower in different shades of pink, along with other 
species such as devil’s bit scabious and barren strawberry.    

In the dense scrub of the pastures, dormice find both shelter and food. 
They eat flowers, nuts and berries and help with both pollination and 
seed dispersal. In the protection of the scrub, they may be joined by both 
common tree frog and common whitethroat.

Naturreservatet Svabesholm bildades 2002 och omfattar ca 15 ha. Syftet med reservatet är att 
långsiktigt bevara och utveckla ett område med tydliga spår av ett uråldrigt ängsbruk med lång 
hävdkontinuitet som utgör en god livsmiljö för utrotningshotade växter och djur, framför allt 
hasselmus, klockgroda, långbensgroda och lövgroda.
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 Svabesholm är det förbjudet att:
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
• gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning eller göra 

åverkan på hägnader eller andra anordningar,
• fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar,
• på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller motsvarande,
• framföra motordrivet fordon annat än på parkeringsplatsen,
• tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
• rida eller köra med häst,
• göra upp eld,
• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
• anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på 

naturmiljön.

Regulations
Within Svabesholm Nature Reserve it is forbidden to:
• put up signs, plaques, notices, posters, inscriptions, or any other equivalent 

items,
• dig or in any other way damage natural features or geological formations or 

damage fences or other structures,
• catch or collect insects or other animals or disturb wildlife in any other way,
• break branches, fell or in any other way damage living or dead trees and 

bushes,
• use radios, musical instruments, or equivalent in a disturbing way,
• drive a motor vehicle other than in the car parks,
• camp, park up a caravan, camper van or equivalent,
• horse ride or drive with a horse,
• light a fire,
• bring a dog or any other pet not on a lead,
• organise competitions or other activities which can disturb the natural 

environment.

Smultronfingerörten skickar ut 
skott från långa rotstammar och 
ängsvädden har sina gröna blad 
samlade i en rosett nära marken. På så 
sätt kan de antingen lättare återhämta 
sig efter att ha blivit betade eller till 
stor del undvika att bli betade.

Ängsvädd är full med nektar och 
lockar till sig fjärilar och bin.
Succisa pratensis
Devil’s bit scabious

Smultronfingerörten är 
mycket ovanlig men trivs här i 
den kalkrika betesmarken.
Potentilla sterilis
Barren strawberry 
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Ängsblåvingen är en av våra 
vanligaste blåvingar. Den trivs 
på lite fuktigare ängsmarker.
Cyaniris semiargus
Mazarine blue butterfly

Hasselmus 
Muscardinus avellanarius
Dormouse

Lövgroda
Hyla arborea
Common tree frog

Törnsångaren söker 
skydd i buskarnas 
täta snår – precis 
som lövgrodan och 
hasselmusen.

Sylvia communis
Common 
whitethroat
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