NATURRESERVAT
Välkommen till Näsums bokskogar – den rika fattigskogen

Föreskrifter
Inom Näsums bokskogar naturreservat är det förbjudet att:

Spår från förr
Ryssberget är en urbergsrygg som med inlandsisens
hjälp har lagt grunden till den näringsfattiga och steniga
marken i Näsums bokskogar. Den här typen av skog dög
inte till annat än utmark, det vill säga den gemensamma
betesmarken till byarna Näsum och Gonarp. Här tog man
virke och ved och här gick boskapen på bete.

• rida annat än på för ändamålet upplåtna stigar,
• cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
och parkeringsplatser,
• ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,
• avsiktligt störa djurlivet,
• medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
• skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

Bokens ollon (Beech
mast) är perfekt
vinterföda för
nötväckan.

I områdets södra del finns en hålväg, som förr var landsvägen mellan byarna Näsum och Drögsperyd. Åtskilliga
hästekipage och fötter har trampat upp vägens fördjupning,
som man bitvis kan se än i dag. I skogen finns också flera
stengärdsgårdar. De flesta har markerat ägogränser medan
en del har hägnat ut djuren från små åker- och ängslyckor
som låg insprängda i utmarken.

• sätta upp tavla, plakat, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed
jämförlig anordning – informations- och reservatsskyltar samt
gränsmärken undantagna.

Sitta europaea
Nuthatch

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
• samla in ryggradslösa djur, t ex insekter, skalbaggar och fjärilar eller
plocka mossor och lavar,

Större hackspett
Dendrocopos major
Greater spotted
woodpecker

• nyttja området för tävling, övning eller lägerverksamhet.

Regulations
Within Näsums bokskogar Nature Reserve it is forbidden to:
• make a fire, other than in designated places,

Jättesvampmal
Scardia boletella
Large fungus moth
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• ride other than on designated bridleways,
• cycle or drive a motor vehicle other than on designated roads and
in car parks,
• park up a caravan, camper van or equivalent,
• intentionally disturb wildlife,
• bring dogs or any other pets not on a lead,
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• damage living or dead, standing or lying trees and bushes,

Fnösktickan erbjuder
bostad åt larven
till en stor malfjäril,
jättesvampmalen.
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Fnöskticka
Fomes fomentarius
Tinder bracket fungus
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Stiftklotterlaven växer
på gamla ädellövträd,
oftast bok i Skåne.
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Opegrapha
vermicellifera
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Broadleaved woodland has grown for several hundred years on the
ancient bedrock cliffs and stony slopes of the Ryssberget ridge. Cows,
sheep, goats and horses once grazed here in a more open, sunny woodland
than the one you see today. In the winter, pigs were put out to fatten up on
the beech mast and acorns. Today the woodland is attractive for walking,
dog-walking and picnics. The Skåneleden Trail has a lovely section that goes
through the reserve.

• skada stenmurar,

Nötväcka

Gammal skog med rara arter
I Näsums bokskogar har det funnits skog sedan länge
– en näringsfattig skog som är rik på arter. Här finns
gamla, grova träd och gott om död ved. Och då är också
chanserna stora att hitta ovanliga arter, som stiftklotterlav
och den 5 cm stora fjärilen jättesvampmal, som hotas av
dagens intensiva skogsbruk.
I bergsbranterna har skogen en naturskogsliknande
karaktär. Luftfuktigheten är hög och svampar, lavar och
mossor frodas. Ett exempel är den rara mossan kornbandmossa som växer på stammarna av ädla lövträd, i tät fuktig
skog. I reservatet ska skogen få utvecklas fritt – unga träd
får samsas med gamla träd och döda, murknande träd.

• gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast
naturföremål eller ytbildning,

Den oblyga nötväckan
bygger sitt bo i gamla
hackspetthål. Är hålet
för stort muras det till
rätt storlek med lera.
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Barrskog

Coniferous woodland

Löv- eller blandskog

Deciduous- or mixed woodland

Öppen mark
Open land
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Parkering

Rastbord

Picnic place

There are large, old beech trees in Näsums Bokskogar as well as lots of dead
wood. There is therefore, also a good chance of finding unusual species, such
as the lichen Opegrapha vermicellifera and the large fungus moth, which are
threatened by intensive modern forestry.

Ancient monument

The woodland on the steep slopes has an old-growth character. The humidity
is high and fungi, lichens and mosses thrive here. One example includes the
rare moss bluish veilwort, which grows on the trunks of broadleaved trees,
in dense, damp woodland. The beech woodlands in Näsums Bokskogar are
allowed to develop freely – young trees need to get along with old and dead trees.

Contour line

Höjdkurva

Skåneleden trail

Reservatsgräns

Hålväg

Bilvägar

Här är du

Reserve boundary
Roads

Without permission from the Country Administrative Board it
is also forbidden to:
• collect invertebrates, such as insects, beetles and butterflies or
pick mosses and lichens,
• use the site for competitions, exercises or group camp activities.

Naturreservatet Näsums bokskogar bildades 2010 och omfattar 85 ha.
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla reservatets värden avseende geologi,
kulturhistoria, rekreation och natur för framtiden.

www.lansstyrelsen.se/skane

Footpath

Skåneleden

• put up posters, signs, plaques, notices, marker tape or any
equivalent items – with the exception of boundary markers,
information and nature reserve signs.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne.

Fornlämning

Markväg/gångstig

• damage stone walls,

Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
Nätverket skapades för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda
deras livsmiljöer.

Car park

Odlad mark

Arable land

• dig, bore, chisel or in any other way destroy or damage natural
objects or formations,

Näsums Bokskogar Nature Reserve was created in 2010 and covers an area
of 85 ha. The aim of the reserve is to conserve and develop the values of the
reserve with regard to geology, cultural history, recreation and nature for the future.

Sunken road

The site is included in the EU’s ecological network of protected sites; Natura 2000.
The network was created in order to halt the extinction of plants and animals and to
protect their habitats.

Kornbandmossan
växer som grön päls
på trädens stammar
och grenar.

You are here

Blåbär

Skogsstjärna
Trientalis europaea
Chickweed wintergreen

Managed by: County Administrative Board of Skåne.

Metzgeria fruticulosa
Bluish veilwort

Vaccinium myrtillus
Bilberry

Karta: Bengt Granelli. Illustrationer, text och layout: Katarina Månsson. 2014.

På Ryssbergets urbergsbranter och steniga
sluttningar har det växt lövskog i flera hundra år.
Här gick kor, får, getter och hästar på bete i en
ljusare, mer öppen skog än dagens. På vintern
släpptes tamsvinen ut för att äta sig feta på bokoch ekollon. Idag lockar den till hundpromenader,
vandring och picknick. Skåneleden har en vacker
etapp genom reservatet.

• göra upp eld annat än på anvisade platser,

