NATURRESERVAT
Välkommen till Englandsdal

N

I Englandsdal kan du vandra i trädklädda betesmarker med utsikt
över havet och Hallands kustlandskap. Markerna har en lång
historia av utmarksbete. Under många hundra år lät Elestorps by
sina djur beta på åsen och resultatet blev en trädlös ljunghed.
På 1900-talet minskade betet och markerna växte igen. Idag är
området röjt och betesdjuren tillbaka bland träddungarna.
Tack vare att marken aldrig gödslats finns betesmarkernas vackra
blommor kvar, här växer slåttergubbe, jungfrulin och backtimjan.
Området har flera orkidéer som Jungfru Marie nycklar, Sankte Pers
nycklar och nattviol.
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Inom reservatet är det förbjudet att:
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller
därmed jämförlig anordning,
• tälta, ställa upp husvagn eller parkera annat än
på för ändamålet iordninggjord plats,
• på störande sätt använda radio, musikanläggning
eller dylikt,
• framföra moped, annat motorfordon, eller annat
motordrivet fordon eller transportmedel annat än
på vägar som är upplåtna för ändamålet,
• skada mark eller hägnader eller andra
anordningar,
• göra upp eld annat än på för ändamålet
iordninggjord plats,
• medföra okopplad hund,
• utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
som kan störa naturmiljön, dock att länsstyrelsen
äger medge sådana undersökningar,
• plocka, gräva upp eller på annat sätt skada
blommor, mossor eller lavar,
• döda, jaga, fånga eller skada vilda djur, ta eller
skada ägg eller bo eller vidta annan åtgärd som
kan verka störande på djurlivet, exempelvis att
från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller
motsvarande,
• rida
• anordna skyttetävling eller bedriva skjutövningar
av vad slag det vara må.
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Naturreservatet bildades den 10 februari 1992 och
omfattar ca 31 hektar. Syftet med beslutet är att
bevara den djupa sprickdalen, det gamla utmarkslandskapet samt lövskogarna, som utgör en naturlig
vegetation i branterna på nordsluttningen. Området
har också stor betydelse för landskapsbilden och för
friluftslivet.
Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne.
www.lansstyrelsen.se/skane

Svinrotens (Scorzonera humilis)
stora blomma öppnar sig bara vid
soligt väder. Blommar maj-juni.

Svingelgräsfjärilen (Lasiommata megera), trivs i
torrare marker, dess larv lever på gräs.
Den vuxna fjärilen flyger i två generationer, majjuni och juli-augusti.

Slåttergubben
(Arnica montana)
blommar i
midsommartid.

Den lilla växten backtimjan (Thymus serpyllum) bildar
oftast låga, täta mattor. Blommar från juni till augusti.
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Spännande sprickdal
I en bäckravin som löper genom naturreservatets mitt letar sig
vattnet ned mot Laholmsbukten. I norra delarna blir ravinen
plötsligt till en djup, dramatisk sprickdal. Bergväggarna reser sig
höga över den underjordiska bäcken som rinner under
frostsprängda stenar.
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