
Betesdjuren är viktiga, då 
de håller landskapet öppet Törnskatan trivs i insektsrika 

buskmarker

Välkommen på promenad i bokskogen

Herrevadskloster
Klostret formade grunden för betesmarkerna
Herrevadskloster byggdes här, mellan den gamla riksvägen 
och Rönne å, av franska Cisterciensermunkar år 1144. Det 
blev ett mäktigt center och i 400 år brukade munkarna 
marken och lade grunden för dagens eklandskap. 

Under historiens gång har klostret bytt ägare men som en röd 
tråd har de betande djuren funnits här, från munkarnas oxar 
till dragonernas hästar. Området, med över 400 gårdar, ägdes 
en tid av Tycho Brahes morbror och när Tycho gick över 
borggården år 1572 upptäckte han en ny stjärna i Cassiopeias 
stjärnbild, Stella Nova.  
 
Från 1800-talet och fram till 1996 huserade militärer på 
Herrevadskloster. Efter det togs egendomen över av 
Naturvårdsverket i syfte att bilda naturreservat.  

Naturreservatet
Naturreservatet Herrevadskloster, som bildades 2011, utgörs 
till största delen av betesmarker. Bland de gamla, grova 
ekarna betar hästar och kor. I områdets norra del har en större 
alsumpskog vuxit upp på mark som en gång i tiden varit 
sjöbotten. 

Söder om Herrevadskloster flyter Rönne å med flera tillflöden 
i form av bäckar som rinner genom betesmarkerna. Längs 
Rönne å fanns förr stora slåttermarker där man tog vinterfoder 
till djuren. Högörtängen och rikkärret på Venlösa äng är en 
liten rest av de vidsträckta ängsmarker som en gång bredde ut 
sig här. 

Nu kan du istället njuta av de ljusa ekbackarna som på våren 
skiftar i vitt av blommande vitsippor, slån- och hagtorns-
buskar. 

I den mest kända eken, Snapphaneeken, hängdes snapphanar 
under det Skånska kriget på 1670-talet. Först 300 år senare 
dog det praktfulla trädet. Än idag finns en kraftig stubbe 
kvar.

Naturtyper
Det variationsrika landskapet omfattar flera olika naturtyper: 
bok – och ekskogar, låglandsgräsmarker och fuktängar, samt 
kärr och sjöar. I stora delar av betesmarkerna finns träd, 
spridda och i dungar, samt ett rikt buskskikt. Längs bäckarna 
växer ridåer med klibbal, som också breder ut sig över blöta 
områden. 

Delar av den näringsrika Västra Sorrödssjön ingår i området i 
nordost. Sjön sänktes på 1800-talet och på de torrlagda 
markerna har det bildats stora vassområden. Skog och buskar 
har etablerats runt sjön och på den gamla sjöbotten finns nu 
artrika sumpskogar med ett rikt fågelliv. 

Stora träd ger liv
De största biologiska värdena ligger i de gamla, grova ekarna. 
Inom reservatet har man inventerat 850 gamla träd som nu är 
noga dokumenterade. Det är inte bara ekar utan även gamla 
bokar, aspar och tallar. Många träd är över 200 år och värde-
fulla för insekter, fåglar och fladdermöss. 

De stora träden i området är hemvist för hålhäckande fåglar 
som spillkråka och i trädkronorna bygger bivråk och röd 
glada sina bon. De öppna fälten erbjuder bra jaktmarker för 
rovfåglarna. 

Det finns flera fjärils-, humle-, och gräshoppsrika miljöer på 
Herrevadskloster. I områdets insektsrika buskmarker 
förekommer törnskatan. Någon ”skata” är den förvisso inte, 
utan ordet syftar på att fågeln brukar sitta i toppen, ”skaten”, 
på en buske och spana. Den skapar ett ”skafferi” utav 
busken. På taggar i buskar och snår spetsar den skalbaggar 
och andra byten. Det händer att till och med andra småfåglar, 
eller grodor och sorkar, blir törnskatans rov. 

I vassarna vid Västra Sorrödssjön häckar och födosöker brun 
kärrhök och rördrom. Rördrommen har ett karakteristiskt 
dovt tutande läte som påminner om hur det låter när man 
blåser över mynningen på en tomflaska. Lätet är starkt och 
kan höras på långt avstånd, ibland flera  kilometer. Utanför 
vassarna trivs sångsvanen.
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Herrevadskkoster ligger 
i nordvästra Skåne,  ca 8 
km sydost om Klippan. 

Om du kör från 
Ljungbyhed mot 
Klippan, på väg 13, 
finns vägvisare 
"Herrevadskloster, 
naturreservat". 

Tänk på detta när du besöker naturreservatet!
* Mark, stenar och fasta naturföremål får inte skadas 
* Du får inte plocka, gräva upp eller på annat sätt skada väx-

ter, mossor, lavar eller vedlevande svampar
* Motordrivna fordon tillåts endast på anvisade vägar och 

skall parkeras på särskilda parkeringsplatser 
* Tält, husvagn, campingbil eller motsvarande får inte ställas 

upp inom reservatet 
* Du får bara göra upp eld på grillplatserna 
* Hunden ska hållas kopplad året runt
* Skräpa inte ner
* Du får inte placera ut främmande föremål, som geocachar, 

utan Länsstyrelsens tillstånd.
Tillstånd av förvaltare krävs för ridning utanför vägar, hund-
träning, orientering och dylikt.

Fullständiga föreskrifter för besökare finns angivna på skyltar 
i reservatet.

Information
Länsstyrelsen i Skåne
Miljöavdelningen
205 15 MALMÖ
010-224 10 00

www.lansstyrelsen.se/skane

I reservatet Herrevadskloster ska man inom projektet Bushlife  

 gammal stock finns 
ganismer. 

genomföra följande åtgärder:
* Träd och buskar ska röjas, dels för att undvika igenväxning 

av betesmarkar och dels för att ge plats åt större träd. 
* På 10 ha ska rödek avverkas.
* Träd och buskar ska planteras (ek, bok, björk, vildkörsbär, 

hassel, slån och en). 
* Mulmholkar ska skapas antingen av befintliga grova träd 

som avverkats eller av tjocka plankor. 
Målet med projektet är att restaurera 102 hektar betesmark. 
Dessa ska fördelas på fem olika naturtyper: silikatgräsmarker, 
fuktängar, trädklädd betesmark, näringsrik ekskog och sväm-
lövskog. 

www.bushlife.se

Herrevadskloster

NATURRESERVAT  I  SKÅNE

Död ved är en väldigt viktig resurs, stående och som lågor på 
marken.  Inuti ett gammalt träd eller en

rofta ett helt litet ekosystem med olika o

Friluftsliv
Det finns många sätt att njuta av Herrevadsklosters natur. 
Man kan komma paddlande längs Rönne å och slå läger vid 
stranden i reservatet. Vid upptagsplatsen finns vindskydd, 
grillplats och toalett. Du kan vandra genom beteslandskapet 
och i den sydöstra delen finns en motionsslinga med elljus.

Bushlife
Projektet BushLife arbetar för att förbättra och återskapa livs-
miljöer för de många arter som har sin hemvist i våra skånska 
träd- och buskrika betesmarker. 

Hagmarker och slåtterängar med stora träd och spridda buskar 
är värdefulla. Förutom att vi människor tilltalas av denna 
miljö så är många arter av skalbaggar, svampar, lavar, mossor, 
fåglar och fladdermöss beroende av den för sin överlevnad. 
För bara 100 år sedan var ekhagmarkerna en vanlig syn i 
Skåne men från 1900-talets början har jordbruket förändrats 
kraftigt och många hagmarker och slåtterängar har odlats upp 
eller växt igen. Det är här projektet BushLife ska göra en 
insats.

Insatser ska göras i 18 skånska Natura 2000-områden. Målet 
är att öka livslängden på gamla träd, samt skapa ett varierat 
mark- och buskskikt. Drygt 620 ha skånska träd- och buskrika 
gräsmarker ska restaureras tills projektet avslutas 2020. I flera 
av dessa marker finns ett stort behov av att röja i buskskiktet 
som har blivit helt slutet. I andra områden behöver fler buskar 
och träd planteras. Det kommer att skapas omväxlande gräs-
marker och därmed förutsättningar för en större biologisk 
mångfald.

Mulmholkar
Det är ont om ihåliga träd i många 
skogar. Framför allt ekar och andra 
grova lövträd som åldras får ett 
innanmäte av så kallad ”mulm” - 
trämjöl och rester av de svampar 
som brutit ned träet. 

Under senare år har man börjat till-
verka mulmholkar, efter en idé från 
Windsor Castle i England, där syftet 
med holkarna är att efterlikna mil-
jön som finns i de ihåliga trädstam-
marna. 

Att paddla längs Rönne å är en härlig upplevelse.


