NATURRESERVAT
– omväxlande natur vid omtyckt badsjö
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Dagstorps naturreservat är omväxlande med
lövskogar och betesmarker. Vid Dagstorps
gård ligger en vacker enefälad. Den rena,
klara Dagstorpssjön är en populär badsjö.
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Gamla utmarker. Under 1700- och 1800-talet
tillhörde markerna nordost om Dagstorpssjön
Nötarps by. Stora delar av reservatsområdet var
trädlös utmark – gemensamt ägd mark där by
bornas kreatur gick på bete. Ägoförhållandena
förändrades under 1800-talets skiftesreformer,
då gårdarna flyttades ut på utmarken. Till följd av
denna utveckling uppstod Dagstorps gård.
Under 1900-talet blev det färre betesdjur. De
öppna markerna växte igen, och många växter
och djur riskerade att försvinna. Idag vårdas
betesmarkerna åter inom ramen för reservatets
skötsel.

Ängsvaxskivlingar är färggranna
svampar som växer i ogödslade
betesmarker.
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Välbevarad enefälad. Intill Dagstorps gård
Dagstorpssjön
ligger en kuperad och vacker enefälad. I de torra
backarna växer liten blåklocka, käringtand, ljung
och stenmåra. I fäladsmarken förekommer flera
ovanliga ängsvaxskivlingar – svampar som bara
trivs i ogödslade, äldre betesmarker.
Gröngölingens landskap. Hackspetten grön
göling är vanlig i det halvöppna, lövträdsrika land
Populär badsjö. Dagstorpssjön är något för
skapet. Med sin långa tunga fångar den på ett
Skåne så ovanligt som en näringsfattig sjö med
effektivt sätt myror, som är dess huvudsakliga
relativt rent och klart vatten. Iordningställda bad
föda. I den ek- och hasselrika skogen trivs också
platser bidrar till dess popularitetet. Vid sjön ses
buskstjärnblomma, tandrot och rödblära.
ofta fiskgjuse, skäggdopping och grågås.

§ Föreskrifter
I Dagstorp, södra delen, är det förbjudet att:
• göra upp eld annat än på särskilt anvisade 		
platser,
• tälta eller ställa upp husvagn,
• plocka blommor eller gräva upp växter,
• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• framföra motordrivet fordon, cykel eller 		
övriga transportmedel annat än på därför 		
avsedda vägar och stigar.
I Dagstorp, norra delen, är det förbjudet att:
• gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada 		
levande eller döda träd och buskar eller 		
gräva upp växter,
• avsiktligt störa djurlivet, t ex genom när-		
gången fotografering,
• göra upp eld,
• medföra ej kopplad hund,
• rida,
• framföra motordrivet fordon annat än på 		
anvisad plats,
• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift
eller därmed jämförlig anordning.
Den södra delen av naturreservatet Dagstorp bildades 1970 och
är 42 hektar stor. Syftet är att skydda och vårda naturen på grund
av dess stora vetenskapliga värde och dess betydelse för frilufts
livet. Den norra delen bildades 1979 och är 62 hektar stort. Syftet
med reservatet är att bevara ett ur ströv- och
rekreationssynpunkt mycket värdefullt område.
Förvaltare: Stiftelsen för Friluftsområden i Skåne
www.lansstyrelsen.se/skane

©Produktion: NATURCENTRUM AB, Stenungsund 2011. Illustrationer: N. Forshed (svampar, gröngöling), N. Johansson (fiskgjuse, miljöbild) och C.Lindkvist (karta).

Välkommen till Dagstorp

