NATURRESERVAT
Välkommen till Ållskog – med urgamla bokar och sjungande grodor
Lyssna efter lövgrodans
intensivt knarrade sång under
varma vårkvällar.

Inom naturreservatet Ållskog är det förbjudet att:

• gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

Gulsparv

• göra upp eld,

Emberiza citrinella
Yellowhammer

Hyla arborea
Common tree frog

Föreskrifter

• gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

• bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande
eller döda träd och buskar,
• medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

• ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande överstigande 5
timmar,

Klockgrodan kan du höra både
på dagen och kvällen i majjuni. Sången låter som avlägsna
kyrkklockor.

• anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på
djurlivet eller naturmiljön.

Fyledalens
naturreservat

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

Bombina bombina
Fire-bellied toad

• vada i dammarna,
Skoghejdan
naturreservat
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I Ållskog möts du av mjukt böljande betesmarker
med vattenspeglar som glittrar i sänkorna. Gamla,
grova och knotiga, sträcker hagmarkens bokar ut
sina grenar. På våren blommar buskar och snår i vitt
och rosa samtidigt som grodhanarnas sång lockar
på honorna.

I Ållskog finns Sveriges längsta slånbryn och 48 olika
arter av träd och buskar. De ger skydd och mat åt
insekter, grodor och fåglar. Här trivs gulsparven.
Lyssna efter den karakteristiska sången ”en, två, tre,
fyr, fem, sex sjuuuu”.
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Scharlakansvaxskivlingen är en av flera
ovanliga svamparter som
trivs i Ållskogs ogödslade
naturbetesmarker.

• utplacera främmande föremål (t.ex. geocacher e.dyl.).

Regulations
Within Ållskog Nature Reserve it is forbidden to:
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• dig up or damage in any other way natural objects or geological
formations,
• light a fire,

• dig up plants, pick mosses, lichens, or wood-living fungi,

• remove dead wood, break branches, fell or damage in any other way
living or dead trees and bushes,
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Den omväxlande naturen gör att många arter kan
samsas. Örtrika, öppna gräsmarker varvas med dammar,
busksnår och träddungar. Fjärilar, bin och skalbaggar
lockas av blommornas nektar och pollen. Insekterna blir
i sin tur mat åt fåglar, fladdermöss och grodor.

Majnycklar

Dactylorhiza majalis
Western marsh orchid

±

I de gamla bokarna har både skalbaggar och vilda bin
sina barnkammare. Fladdermöss och fåglar bor i trädens
större håligheter.

Betesmark

Öppet vatten

Open water

Reservatsgräns
Reserve boundary

Annat natureservat
Other nature reserve

Parkering
Car park

Lathyrus linifolius
Bitter vetch

You are here
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Ållskog, Skoghejdan and Svartskylle Nature Reserves bind together the
extensive, hilly grazed landscape you see before you. It is still only a small
remnant of the large common pastures that the villages and farms of
Baldringe shared in the early 1800s. Our animals have grazed here for
thousands of years and still do so today.
The diversity of the countryside allows many species to coexist. Herbrich, open grasslands alternate with ponds, scrub, and groves of trees.
Butterflies, bees, and beetles are attracted by the nectar and pollen of the
flowers. The insects in turn become food for the birds, bats, and frogs.
Beetles and wild bees have their young in the old beech trees. Bats and
birds live in the larger cavities in the trees.

Här är du

Svartskylle
naturreservat

Saxifraga granulata
Meadow saxifrage

Gökärt

In Ållskog you are greeted by gently rolling pastures with
pools of water that glisten in the hollows. Large, old, and
gnarled, the beech trees of the pasture stretch out their branches. In
the spring, bushes and scrub bloom in white and pink while the song
of the male frogs attract the females.

Pastures

Men Ållskogs kändisar är ändå grodorna. På våren
kan du lyssna till allt från högröstade lövgrodor
och klockgrodor till mer lågmälda lökgrodor och
vattensalamandrar. Vill du uppleva en annan form av
serenad kan du återvända och lyssna på kronhjortarnas
bröl en disig höstdag.

Mandelblomma

Gökärt och mandelblomma växer där
marken är torr, medan
majnycklar trivs på
fuktig, kalkrik mark.

1 000
Meter

But the real celebrities of Ållskogs are the frogs and toads. In the spring you
can listen to everything from the loud-voiced common tree frog and firebellied toad to the more subdued spadefoot toad and newts. For a different
kind of serenade, you can return to listen to the roar of the red deer on a
misty autumn day.

• bring dogs or any other pets not held on lead,

• park up caravans, camper vans or equivalent for more than five hours,
• organise competitions or other activities which can interfere with or
disturb the wildlife or natural environment.

Without written permission from the County Administrative Board, it is
also forbidden to:
• wade in the ponds,

• kill or collect animals, or in any other way injure or disturb the wildlife,

• collect invertebrates e.g., beetles or molluscs. One-off samples may be
collected on the condition that this does not contravene any wildlife
protection regulations and that traps are not used,

• put up notices, signs, inscriptions, posters, or any other equivalent items,
• put out foreign objects (e.g., geocaches or equivalent).

Naturreservatet Ållskog bildades 2016 och omfattar ca 176 ha.
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och
att skydda, vårda och återställa värdefulla naturmiljöer samt att skydda och
återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 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

Artillustrationer, text, karta och layout: Katarina Månsson. Miljöillustration: Kleo Bartilsson, 2021.
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Klockgrodor och kronhjortar

Pelobates fuscus
Common spadefoot toad

• sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
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Naturreservaten Ållskog, Skoghejdan och Svartskylle
binder samman det vidsträckta, backiga beteslandskap
du möts av här. Det är ändå bara en liten rest av de
stora gemensamma betesmarker som Baldringes byar
och gårdar samsades om i början av 1800-talet. Här har
våra djur gått på bete i tusentals år och gör så än idag.

Lökgrodan vill ha sandig
mark där den kan gräva
ner sig och få skydd under
dagarna.

• samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker. Enstaka
exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot
fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,

Hygrocybe punicea
Crimson waxcap
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Tusenåriga betesmarker

• döda eller samla in djur, eller på annat sätt skada eller störa djurlivet,

