
NATURRESERVAT I SKÅNE LÄN

Veberöds ljung

Ytterligare information:  
Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö 
www.lansstyrelsen/skane.se

Landskapet öster om Veberöd består av vidsträckta 
betesmarker med dungar av lövträd. Under de 
stora ekarna betar djuren idag på samma sätt som 
de gjort under många hundra år. 

Naturreservatets biologiska värden är främst knutna till 
trädmiljöerna. De äldsta träden i området är mellan 150 
och 200 år gamla. Jätteträden skapar livsrum åt insekter - 
många sällsynta arter lever i döende och döda träd. 

I dagens skötsel ingår att utse framtidens trädjättar. Därför 
sköts området med både plantering av nya ekträd och med 
åtgärder som skapar mer död och döende ved. Genom 
dessa åtgärder bibehålls betesmarker med både unga och 
gamla lövträd.

I de torra, sandiga betesmarkerna växer backsippa, 
backtimjan, hedblomster och käringtand. En mosaik 
av blommande växter och öppna sandblottor skapar 
förutsättningar för många ovanliga insekter. Bland betande 
kor lever många arter av dyngbaggar och andra sandlevande 
insekter. 

I den fuktiga betesmarken längs Klingavälsån/bäcken finns 
rester kvar av ett gammalt översilningssystem. Ängavattning 
där markerna översvämmades av näringsrikt vatten under 
vårarna var ett sätt att öka skörden på slåttermarker. 

Fakta om reservatet 
Storlek: 164,9 hektar 
Bildat: 2013 
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
Området är också Natura 2000-område och RAMSAR-område

En minnesbild från Linnés Skånska Resa

När Carl von Linné besökte Veberöd under sin 
Skånska resa 1749 beskrev han området. Han var 
framför allt förvånad över de stora ekarna som 
växte mitt i de magra åkrarna. 

”Ekar stodo wid Wäferyd til myckenhet i säden, som hade 
säden warit sådd i Ekelundar: ty Herrskapen tilstädja icke 
Bönderna at hugga ner sina trän för åkerns skull.

Carl von Linné beskriver också det vandrande 
åkerbruk som man var tvungen att använda på 
de magra markerna. Åkerlapparna fick ligga i vila i 
flera år mellan odlingarna.

Huru mager denna jorden är, kan tydeligen slutas av 
de örter, som växte i de vilande åkerfälten, vilka här 
voro de uslaste, nämligen fårgräset (fårsvingel), musöron 
(gråfibbla) och knavel (grönknavel); men då desse 
fält ännu längre fingo vila, täcktes de med ljung och 
renmossa.”

Även om de ekar som Linné beskriver inte finns 
kvar idag så ser troligen delar av naturreservatet 
ut på samma sätt som när han passerade förbi.
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Välkommen ut

Kom ihåg

•	 Lämna träd, buskar, blommor och alla andra växter orörda
•	 Stör inte djurlivet
•	 Du får inte ha din hund lös i reservatet, hundar ska 

vara kopplade
•	 Det är inte tillåtet att tälta och ställa inte husbil eller 

husvagn i reservatet
•	 Det är inte tillåtet att göra upp eld i reservatet
•	 Håll rent – lämna inget skräp efter dig  
•	 Det går betande djur i reservatet. 

Samtliga föreskrifter som gäller för reservatet finns på 
länsstyrelsens hemsida. Informationsskylt kommer sättas 
upp vid ingång till naturreservatet.

Hitta hit
Naturreservatet Veberöds ljung ligger strax öster om 
Veberöd i Lunds kommun. Ta av från väg 11 mot Veberöd 
och Kulturens Östarp. Parkering finns på östra sidan av 
vägen.  

Närmaste hållplats är Veberöd Öster, cirka 1 km väster om 
reservatet i utkanten av Veberöd.
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Veberöd

Väg 11 mellan Dalby och Sjöbo
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