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Hässlebrodd
Milium effusum

(Ill. C.A.M Lindman)

Gård med anor. Ullstorps gård nämns för första
gången i skriftliga källor år 1606. Boningshuset
fick sitt nuvarande utseende runt år 1840.
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Så sent som i början av 1900-talet omgavs Ulls
torp av vidsträckta ängar. Den tidigare ägaren
Emil Larsson har på ett målande sätt beskrivit
ängsslåttern, som började efter midsommar.
”Solen sken, det nyslagna höet doftade, det var
varmt och stilla, det var vackert ute på ängen”.
”Slättakararna”, som slog med lie, och ”strängesorna”, som räfsade samman höet till strängar,
slet sida vid sida. Under tre veckor bärgades
totalt 100 lass hö från gårdens marker.
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Livet i bokskogen. Bokarnas täta lövverk släpper
igenom en begränsad mängd dagsljus och bara
några få växter klarar av att leva i skuggan under
träden. Till dessa arter hör skogsbingel, myskmadra och hässlebrodd. Bokskogens karaktärsfågel heter grönsångare. Den är ganska svår att
få syn på men har en sång som är lätt att känna
igen. Sången påminner om ljudet av ett mynt som
snurras och släpps på ett hårt underlag.
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I Ullstorps naturreservat växer 100-årig
bokskog som genomkorsas av lättgångna
grusvägar och stigar. Den lummiga bokskogen
inbjuder till ljuvliga strövtåg året om.
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Populärt friluftsområde. Naturreservatet
genomkorsas av flera vandringsleder. Vaxsjö
slingan är anpassad för rullstol och barnvagn.
Flera av lederna har anlagts inom projekt Frostavallen-Dagstorp som pågått mellan åren 20052010. Ett av projektets syften har varit att förbättra tillgängligheten till Vaxsjön och Frostavallen, ett strövområde som var populärt redan på
1930-talet.

§

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:
• göra upp eld annat än med medhavd ved eller stormkök
på för eldning särskilt anvisade platser,
• tälta,
• göra åverkan på buskar och träd samt att plocka 		
blommor eller gräva upp växter,
• framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på därför avsedda vägar och stigar.
Naturreservatet Ullstorp bildades 1969 och är 50 hektar
stort. Syftet med reservatet är att bevara ett ur strövoch rekreationssynpunkt mycket värdefullt område.
Förvaltare: Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne
www.lansstyrelsen.se/skane

©Produktion: NATURCENTRUM AB, Stenungsund 2011. Karta: C.Lindkvist. Övr. illustrationer: N. Forshed, M. Holmer, N. Johansson, B. Mossberg och C.A.M. Lindman/Nordens flora.

mot

bord och bänkar

picnic area

eldstad

