
NATURRESERVAT

Inom reservatet är det förbjudet att:
ta bort, täcka över, borra, mejsla, måla eller på   •	

 annat sätt skada block, stenmurar, levande eller   
 döda träd, buskar och stubbar, 

plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor eller lavar,•	
göra upp eld,•	
framföra cykel eller motordrivet fordon, •	
beträda ängen och stubbskottängen under tiden   •	

 1 april till och med att slåttern är avslutad, med   
 undantag av markerade stigar, 

medföra ej kopplad hund eller annat husdjur,•	
rida,•	
parkera annat än på för ändamålet anvisad parke- •	

 ringsplats, 
tälta eller ställa upp campingbil, husvagn eller mot- •	

 svarande, 
på störande sätt använda radio, bandspelare,  •	

 CD-spelare, musikinstrument eller annan    
 ljudanläggning,

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

§ Föreskrifter

Naturreservatet Askebacken med Lyby stubbskottäng bildades 
2002 och omfattar cirka 26 hektar mark. Syftet med reservatet är att 
bevara och utveckla de växtsamhällen som gynnas av slåtter, bevara 
och gynna lavar och andra organismer knutna till gamla, grova löv-
träd, bevara och utveckla en hög biologisk mång-
fald, rekonstruera en stubbskottäng samt fungera 
som närströvområde.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län. 
www.m.lst.se

Blåsippa, lungört och skogsbingel är några 
av de örter som täcker marken i reservatets 
lummiga ädellövskog. I öster ligger öppna 
ängs- och betesmarker med ovanliga växter 
som smörboll och ängsskära. 

Försvunnet markslag. Skogen i reservatet 
är igenväxta rester av en stubb skottäng - ett 
försvunnet markslag som förr var vanligt i de 
här trakterna. I ängen växte en lågskog av bland 
annat hassel. Hasseln höggs regelbundet och gav 
klenvirke till exempelvis stängsel, räfspinnar och 
korgar. Ofta fanns också stora träd, högskog, som 
gav timmer. Men träd och buskar stod glest och i 
den ljusöppna miljön frodades gräs och örter som 
bärgades till hö. I planerna för reservatet ingår att 
återskapa en liten stubbskottäng.
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Frodig ädellövskog. Bruket av Lyby stubbskott-
äng upphörde någon gång under 1800-talet och 
området har sedan dess slutit sig till en artrik 
ädellövskog. Marken innehåller kalk, vilket av-
speglar sig i den artrika vårfloran, med blåsippa, 
ormbär och St Pers nycklar. Under försomma-
ren täcks stora ytor av den frodiga och bladrika 
skogsbingeln. De gamla lövträden är värdefulla för 
lavar, vedlevande insekter och hålhäckande fåglar. 

Blomrik äng. Under kraftledningsgatan ligger en 
öppen ängsmark med en mycket artrik och spän-
nande flora, däribland den sällsynta kärrnävan. 
Andra slåttergynnade arter är smörbollar, ängs-
skära och slankstarr. I ängen råder beträdnadsför-
bud, se föreskrifterna.

Skogsbingeln finns avbildad 
på den svenska 100-kronors-

sedeln efter en originalteck-
ning av Carl von Linné. Den 

har han- och honblommor 
på skilda plantor och spe-

lade en stor roll då Linné formu-
lerade sina djärva teorier om att 

även växter har ett sexliv.

Smörbollar
Trollius europeus

Välkommen till Askebacken
– med Lyby stubbskottäng

Här är du
You are here

parkering med rastbord
parking and picnic area

reservatsgräns
reserve boundary

ädellövskog
broadleaved deciduous forest

stubbskottäng
coppice meadow

öppen slåtteräng
open mown meadow

stig
path

kraftledning
power line

stängselgenomgång
gate, stile etc.

hagmark
semi-natural pasture

kulturbetesmark
cultivated pasture

våtmark
wetland

N

0 200 meter

Ormbär
Paris 
quadrifolia

Fällmossa Antitrichia 
curtipendula är en mindre 
vanlig mossa som växer i tjocka 
mattor på stenar och trädbaser. 

Skogsbingel
Merculialis 
perennis


