
NATURRESERVAT
Välkommen till Stora Bjälkarp
Naturreservatet domineras av bokskog sedan lång tid tillbaka, 
men har också inslag av sumpskog och gran. Skogen har många 
träd som sakta vuxit till sig under lång tid. Det finns även mycket 
död ved som bidrar till en rik mångfald av lavar, svampar  
och mossor. 

Här hittar du sällsynta arter som bokkantlav och  
havstulpanlav men även gammelgranslav som fungerar 
som en signalart för skog med höga naturvärden. Det 
viktiga för att gammelgranslaven skall trivas är inte  
det enskilda trädets ålder i sig utan snarare att skogen  
där den växer skall ha funnits kontinuerligt under lång tid. 

Här finns även svamprariteter som brandticka och  
kantarellmussling och bland mossorna hittas klippfrullania, 
krushättemossa och platt fjädermossa. Spår av den ovanliga 
tretåiga hackspetten har också setts.

En stor del av Stora Bjälkarp är fossil åkermark  
(fornlämning) med ca 300 låga högar med  
sten, så kallade röjningsrösen.

Länsstyrelsen Skåne © Lantmäteriet GeodatasamverkanKantarellmusslingen  
(Plicaturopsis crispa) växer  
i hassellundar och fuktiga  
lövskogar. Den är ett  
kännetecken på värdefull  
skogsmiljö.

Plicaturopsis crispa grows  
in hazel groves and moist 
deciduous forests. It is a  
hallmark of a valuable  
forest environment.

Welcome to Stora Bjälkarp Nature Reserve
The nature reserve has been dominated by beech forest  
for a long time, but also has elements of a carr and spruce. 
The forest has many trees that has slowly grown over a 
long period of time. There is also a lot of dead wood that 
contributes to a rich variety of lichens, fungi and mosses. 

Here you will find rare species such as Lecanora glabrata 
and Thelotrema lepadinum, but also Lecanactis abietina that 
acts as a signal species for forests with high natural values.

There are also fungal rarities such as Pycnoporellus fulgens 
and Plicaturopsis crispa. Among the mosses you can find 
Frullania tamarisci, Ulota crispa and Neckera complanata. 
Traces of the endangered Eurasian Three-toed Woodpecker 
have also been seen.

A large part of Stora Bjälkarp is fossil field areas (cultural 
remains) with about 300 low mounds of stones, so-called 
clearing cairns.

Här är du
You are here
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Tydingen

Föreskrifter
Inom naturreservatet Stora Bjälkarp är det förbjudet att:
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande  

eller döda träd och buskar,
• gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, block eller  

stenmurar och andra naturföremål eller kulturlämningar,
• uppföra någon form av anläggning,
• samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag av  

enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden 
registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade 
arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur  

annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod  
med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på åter
utsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under  
förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande  
nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna.

- 

Regulations
Within Stora Bjälkarp Nature Reserve it is forbidden to:
• fell, break off branches or in any other way damage or remove living  

or dead trees or shrubs,
• dig, drill, paint or in any other way damage soil formations, stones,  

stone walls, boulders or other natural objects or cultural remains,
• carry out  any form of construction work,
• collect mosses, lichens or wood-living fungi with the exception of  

individual voucher specimens and on condition that the collection is  
registered in the reporting system Artportalen and on condition that the 
collection is not contrary to the species protection regulations.

 

Furthermore, without written permission from the County  
Administrative Board it is forbidden to:
• catch insects, spiders, gastropods or other invertebrate animals other 

than by netting, hand picking or other selective method with subsequent 
reintroduction within the nature reserve. The requirement for  
reintroduction does not apply to individual voucher specimens of each 
species on condition that the record is logged in the reporting system 
Artportalen and that the collection is not contrary to the species  
protection regulations.

              

Naturreservatet Stora Bjälkarp bildades 2019 och omfattar ca 30 hektar. 
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och 
att skydda, vårda och återställa värdefulla natur
miljöer samt att skydda och återställa livsmiljöer  
för skyddsvärda arter. 

- 

 
 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
www.lansstyrelsen.se/skane
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