
Barbastell använder grova gamla träd som viloplats.                          

 

Fladdermusen Barbastell äter fjärilar och har blomrika betes-
marker som sina jaktmarker. 

Skoghejdan
Betesmarker med lång kontinuitet
Under flera århundraden har Skoghejdan nyttjats för bete och 
det var redan under bronsåldern som de första gläntorna 
röjdes fram i den dåvarande ekskogen. Markerna i området 
har sedan dess i omgångar vuxit igen för att sedan återigen 
röjas. 

På vikingatiden tillhörde Skoghejdan utmarkerna av de 
omkringliggande byarna och området användes för bete och 
virkesuttag. Under 1800-talet blev betestrycket och virkesut-
taget stort och området var därför nästan helt öppet.  

Naturreservatet Skoghejdan bildades 2005 och ger idag en 
bild av hur stora delar av Skåne såg ut för 200 år sedan. 

Naturtyper
Skoghejdan ligger i ett mjukt kuperat landskap där de torra 
kullarna varvas med fuktiga sänkor och dammar. Under en 
kort period gödslades delar av området vilket har bidragit till 
att vissa delar är näringsrika. De växlande omgivnings-
faktorerna har lett till ett rikt växtliv. 

Dammarna i Skoghejdan kom till under 1800-talet, när man 
bröt torv i de fuktiga svackorna. Sumpskogar med albuketter 
breder ut sig i de kvarvarande fuktiga sänkorna. 

Artrikedomen av träd och buskar är stor. Betesmarkerna är 
klädda med spridda buskar och det finns inslag av enstaka 
stora gamla ekar, bokar och getapelträd. På våren blommar 
apel och sötkörsbär tillsammans med slån och hagtorn. Senare 
slår olvon och vildrosor ut och bidrar till blomsterprakten. 

Reservatets kalkrika berggrund bidrar ytterligare till mång-
falden och det förekommer både majnycklar och ängsnycklar 
i området. Under maj till juli blommar de sällsynta orkideérna 
i vita, rosa och rödvioletta toner.  

Ett rikt djurliv
Skoghejdan har ett rikt djurliv. Under slutet av maj fram till 
mitten av juni kan man få höra ett vackert ljud som påminner 

det uppstår när flera klockgrodehanar 
eken. 
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Skoghejdan med omgivande skogsområde är livsmiljö för 
många fågelarter och det finns mellan 60 och 70 häckande 
arter i området. 

I dammarna simmar bland annat smådopping och gråhake-
dopping, medan du kan hitta olika sångare och större hål-
byggande fåglar som kattuggla i buskar och träddungar.  

arbastell - nattens jägare
koghejdan finns många fjärilar av flera olika arter, vilket 
n vara ett av skälen till att den sällsynta fladdermusen 
rbastell finns här. 

ten, som tillhör fladdermusfamiljen läderlappar, är speciellt
iktad på att jaga fjärilar, men tar även flera andra smådjurs-

upper som t.ex. tvåvingar och spindlar. 

Barbastell sänder ut ljud för att navigera, så kallad sonar. Det 
är fascinerande att de flesta småfjärilarna, som utgör den 
huvudsakliga födan, har hörselorgan som gör att de kan höra 
fladdermusens sonar. Man tror därför att fladdermusen till- 
fälligt stänger av sin sonar för att kunna närma sig sitt byte 
utan att bli upptäckt. 

Alsumpskogen breder ut sig i de fuktiga svackorna.
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Skoghejdan ligger i syd-
östra Skåne, ca 11 km 
sydost om Sjöbo.  

Om du kör från Sjöbo 
mot Ystad, på väg 13, 
sväng av mot Bald-
ringe. Efter ungefär 4 
km sväng vänster och 
följ skyltarna mot 
Skogshejdan. 

Tänk på detta när du besöker naturreservatet!
* Mark, stenar och fasta naturföremål får inte skadas 
* Du får inte plocka eller gräva upp växter
* Du får inte fånga, samla in eller plantera ut insekter eller 

andra djur eller på annat sätt störa djurlivet
* Motordrivna fordon tillåts endast på anvisade vägar och 

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

upp inom reservatet 
* Du får inte göra upp eld
* Hunden ska hållas kopplad året runt
* Skräpa inte ner
* Du får inte placera ut främmande föremål i reservatet
* Ridning får endast ske på skogsbilvägar

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

Det största hotet mot den biologiska mångfalden i Skoghejdan 
är igenväxning. I reservatet ska man, för att motverka detta,  
inom projektet Bushlife genomföra flera åtgärder:

* Träd och buskar ska röjas dels för att undvika igenväxning 
av betesmarkar och dels för att ge plats åt större träd. 

* 3 ha skog ska avverkas.
* ett 10-tal träd ska veteraniseras,vilket betyder att man på 

ett kontrollerat sätt ger träden skador som inte kan läka. 
Svampar och andra nedbrytningsorganismer kan då angripa 
träden, så att det blir håligheter och kan bildas mulm (trä-
mjöl där insekter trivs).   

* 100 hasselmusholkar ska placeras ut.
Målet med projektet är att restaurera 11 ha betesmark. 
Åtgärderna gynnar fem olika naturtyper: silikatgräsmarker, 
fuktängar, trädklädd betesmark, lövsumpskog och öppna  
mossar och kärr.

www.bushlife.se

Skoghejdan

NATURRESERVAT  I  SKÅNE

Död ved är en viktig resurs, både stående och liggande på 
marken.  Inuti ett gammalt träd eller en gammal stock finns 
ofta ett helt litet ekosystem med olika organismer. 

Friluftsliv
Du är välkommen att ta en promenad i Skoghejdan. Det finns 
inga utmarkerade leder, men vid parkeringsplatserna finns 
stängselövergångar.

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.

Större vattensalamander
I de blöta områdena 
leker större vatten-
salamander. Med 
undantag för lek-
perioden lever de på 
land. 

Djuren håller till under 
murkna trädstammar och 
stubbar, mossbeklädda 
stenar och i smågnagar-
gångar.   

Vid den natursköna dammen kan man avnjuta en fika i solen.


