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Föreskrifter

Inom naturreservaten Hallaröd är det 
förbjudet att:

•	skada fast naturföremål eller ytbildning,

•	medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

•	gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande 
svampar,

•	avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död 
ved,

•	sätta upp tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller 
därmed jämförlig anordning.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd 
förbjudet att:

•	samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka 
exemplar får dock samlas in under förutsättning att 
det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att 
fällor inte används.

•	utplacera främmande föremål (t ex geocacher eller 
dylikt).

Regulations

Within Hallaröd Nature Reserve it is 
forbidden to:

•	damage natural objects or geological formations,

•	bring a dog or any other pet not on a lead,

•	dig up plants, pick mosses, lichens or wood-living 
fungi, 

•	intentionally break or collect and remove dead wood,

•	put up signs, posters, tape, notices, inscriptions or any 
other equivalent items.

Without permission from the County 
Administrative Board it is also forbidden to: 

•	collect invertebrates, e.g. beetles. One off samples 
may be collected on the condition that this does not 
contravene any wildlife protection regulations and that 
traps are not used, 

•	put out foreign objects (e.g. geocaches or equivalent).

Naturreservatet Hallaröd bildades 2015 och omfattar ca 32 ha. 
Syftet med reservaten är att bevara och utveckla naturvärdena.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. 

www.lansstyrelsen.se/skane

Hallaröd Nature Reserve was created in 2015 and covers 
an area of some 32 ha. The aim of the Reserve is to 

conserve and develop the nature conservation values.

Managed by: County Administrative Board 
of Skåne.Gulplister

Lamiastrum galeobdolon
Yellow archangel

Dvärgfladdermusen är vår 
minsta fladdermus. Den är inte 
större än en valnöt.

Pipistrellus pygmaeus
Soprano pipistrelle

Den ovanliga 
fladdermusarten 
barbastell har sina 
jaktmarker i reservatet.

Barbastella barbastellus
Barbastelle bat

A mixture of oak and beech grow in the woodland, with patches of wet 
woodland in between.  It has probably been like this for 200 years, possibly 
even longer.  Even if the oldest tree now is not more than 140 years old, 
there are lots of holes and dead wood – something that is appreciated 
by wood-living fungi, insects, hole-nesting birds and bats. Bats seek 
protection in the holes in the trees and by night they hunt insects in the 
varied landscape. The management objective here is to have a woodland 
with trees of all ages; old, hollow giants alongside small seedlings, with 
sunny glades and flowering bushes. This is the bats’ favourite woodland. 

People have also long thrived in Hallaröd woodland. Through the years, 
our forefathers have left more or less obvious remains in the shape of 
sunken roads, clearance cairns and a more than 700 year old slag heap, 
the remains from iron production. There is also the mysterious memorial 
stone with the inscription MTN. Who put it there and what does MTN 
stand for? Nobody knows. 

Stiftklotterlaven växer 
på gamla ädellövträd, 
oftast bok i Skåne.

Opegrapha vermicellifera

Ädellövskogen i Hallaröd har en lång historia. 
I århundraden har den växt här, även om den 
ändrat karaktär under årens gång. På 1800-talet 
gick antagligen böndernas djur på bete i en mer 
öppen, ljus skog. Idag står träden tätare och mer 
högväxta och skogen är ett tillhåll för 16 olika arter 
av fladdermöss!

En fladdermusskog
Här växer bok och ek om vartannat, varvat med 
partier av lövsumpskog. Och så har det varit i 200 år, 
antagligen längre. Även om de äldsta träden idag inte 
är mer än 140 år så finns det gott om hålträd och död 
ved – något som uppskattas av vedsvampar, insekter, 
hålbyggande fåglar och fladdermöss. I hålträden 
kan fladdermössen söka skydd under dagen och på 
natten jagar de insekter i det omväxlande landskapet. 
Skötselmålet är en skog med träd i alla åldrar – 
gamla, håliga jättar bredvid små spirande trädplantor 
– med soliga gläntor och blommande bryn. Det är 
fladdermössens favoritskog.

Hålvägar och hemlighetsfulla stenar

Också människan har sedan lång tid tillbaka trivts i 
Hallarödskogen. Genom åren har våra förfäder lämnat 
mer eller mindre tydliga spår i form av hålvägar, 
odlingsrösen och en mer än 700 år gammal slaggvarp, 
en slagghög från järnframställning.

Sedan är det den mystiska minnesstenen med 
inskriptionen MTN. Vem har rest den och vad står MTN 
för? Det är det ingen som vet.

The broadleaved woodlands at Hallaröd have a long history. 
They have grown here for centuries, even if they have changed 

character over the years. In the 1800s, the woodland in which the 
farmer’s animals grazed was probably more open.  Today the woodland 
is more dense and tall and used by 16 different species of bats! 

Fnöskticka

Fomes fomentarius
Tinder bracket fungus

Spillkråkan hackar 
ut bohål, ofta ett nytt 
varje år, som sedan 
återanvänds av andra 
fåglar och fladdermöss 
när hackspetten flyttat.

Dryocopus martius
Black woodpecker

Välkommen till Hallaröd 
– bland ädellöv och fladdermöss Bok

Fagus sylvatica
Beech

Odlad mark

Reservatsgräns

Parkering

Här är du
You are here

Reserve boundary

Car parking

Arable land

Lövskog
Deciduous woodland

Betesmark
Pasture


