Välkommen till Östra Ejaröd

Skogen i Östra Ejaröd har fått växa ifred. Endast virke och
ved till husbehov har huggits under de senaste 50 åren.
Det har skapat en tät skog där bokträden är smala och
ibland flerstammiga. Boken samsas med enstaka träd av
ek, fågelbär och björk.
Skogen ska få åldras ifred samtidigt som försiktig naturvårdsröjning kommer ge mer död ved. Då bildas viktiga
miljöer för svampar, vedlevande insekter och häckande
fåglar. Insprängt i bokskogen ligger lövsumpkärr som
domineras av björk. Ett stort flyttblock, Klåhall, ligger i
den södra delen.

mot Nävlinge

Östra Ejaröd
mot Skepparslöv

Här är du

You are here

Reservatsgräns

Reserve boundary

Väg

Lindgrens
grop

Road

Traktorväg

Tractor track

Diken

Ditches

Höjdkurvor

Contour lines

Damm
Pond

Naturreservatet är uppdelat i två områden, som förutom
skog även innehåller naturbetesmark. I den norra
betesmarken ligger en damm, Lindgrens grop. Den är
lekplats för större vattensalamander och även en viktig
födosöksplats för fladdermöss.
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Welcome to Östra Ejaröd Nature Reserve
The forest in Östra Ejaröd has been left to grow naturally.
In the past 50 years, only timber and wood for domestic
requirements has been chopped down. This has created a
dense forest with thin, sometimes multi-stemmed, beeches
interspersed with occasional specimens of oak, wild cherry
and birch.
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The forest will be left to age undisturbed, while careful
conservation clearance will result in more dead wood,
producing important habitats for fungi, wood-living insects
and breeding birds. Within the beech forest you find marshy
deciduous forest dominated by birch. A large erratic block,
Klåhall, is found in the southern part of the reserve.

The nature reserve is divided into two parts, which in addition
to forest contain natural pastures. A pond, Lindgrens grop, is
found in the northern pasture. Great crested newts spawn
here, and the pond is also an important feeding place for bats.
The treecreeper (Certhia familiaris) is the only small bird in Sweden
which is brown with a curved bill and climbs up trees like a mouse.
It is rarely spotted anywhere apart from on tree trunks.
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Trädkryparen (Certhia familiaris) är den enda
av våra småfåglar som är brun med böjd
näbb och som klättrar omkring på träd likt
en liten mus. Ses nästan aldrig på andra
ställen än på trädstammar.

Inom naturreservatet Östra Ejaröd är det förbjudet att:
• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i
koppel,
• gräva upp växter, plocka 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, t.ex. skalbaggar. Enstaka
exemplar får dock samlas in under förutsättning att
det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och
att fällor inte används.
• placera ut främmande föremål (tex geocacher eller
dylikt).
Vidare är det förbjudet att utan förvaltarens
medgivande:
• 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,
• pick or dig up plants, pick 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 Östra Ejaröd bildades 2017 och omfattar
ca 15 hektar. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk
mångfald och att skydda 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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