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NATURRESERVAT 
Välkommen till Verkeån Agusa – Hallamölla 

Mossorna bildar gröna mjuka 
kuddar på stenarna kring ån 
vid Hallamölla kvarn. 

Verkeån rinner fram genom ett omväxlande 
landskap – inåt land genom djupa raviner, 
genom barrskog och lövskog, ängar och åkrar 
och slutligen skär den genom de sandiga 
backarna, ut mot havet. 

Du befinner dig i Verkeåns västra reservat, Agusa-
Hallamölla. Här skapar Linderödsåsen, Jären och 
Andrarumsåsen ett backigt landskap med 
mycket skog. 

Verkeån slingrar sig fram genom reservatet. 
Den är ovanligt ren och artrik för att vara en 
skånsk å i jordbruksbygd. Skuggande träd och 
svalt grundvatten håller temperaturen nere på 
sommaren och sumpskogar längs åns stränder 
fungerar som små reningsverk. Ovanliga fiskar 
och insekter trivs i det strömmande, klara och 
syrerika vattnet. 

Det gamla alunbruket i Andrarum var på 
1700-talet Skånes största industri och det har satt 
sin prägel på naturen. Ur marken bröts skiffer och 
från den utvann man alun. I början av 1800-talet 
var land-skapet nästan helt utan skog eftersom 
alunfram-ställningen slukade ved i stora mängder. 
Men i de bitvis branta ravinerna vid ån kunde 
träden få stå kvar och de blev en fristad för en 
del av skogens växter och djur. Den fuktiga luften 
och de gamla murkna träden skapar livsrum åt 
ovanliga mossor, lavar och insekter. 

På gammal betesmark har en del träd fått åldras 
och växa sig grova, och blivt eftertraktade 
bostäder åt många djur, svampar och lavar. 
Skåneleden sträcker sig genom hela reservatet. 
I reservatets norra del går leden på Järens åsrygg, 
en av östra Skånes mäktigaste rullstensåsar. 

Fnösketickan är en 
vedsvamp som angriper 
gamla bokar. I den rötade 
veden trivs skalbaggar 
som bokoxe och 
noshornsoxe. 

Fomes fomentarius 
Tinder bracket fungus 
Zunderschwamm 

Bokoxe 

Dorcus parallelipipedus 
Lesser stag beetle 
Balkenschröter 

Gulplister – en karak
tärsart i Skånes bok
skogar. Den har gott om 
nektar som insekter kan  

suga i sig. 

Lamiastrum galeobdolon 
Yellow archangel 
Gold-Taubnessel 

Den mindre hackspetten 
trivs i Verkeåns dalgång 
bland murkna träd och 
mängder av insekter. 

Dendrocopos minor 
Lesser spotted woodpecker 

Kleinspecht 

Strömstaren gör sina 
djärva dyk på jakt efter 
mat i det kalla ström
mande vattnet. Då får 
nattsländelarverna se upp. 

Cinclus cinclus
White throated dipper 
Wasseramsel 

Havsöringar vandrar från havet upp i Verkeån för att leka. På hösten 
kan man se deras imponerande hopp när de försöker att ta sig upp för 
vattenfallet i Hallamölla, utan framgång. Uppströms kvarnen finns en 
stationär bäcköringsstam. Havsöring och bäcköring är samma art men 
de anpassar sitt utseende till den miljö de lever i. 

Salmo trutta trutta
Brown trout 
Meerforelle 

Lorem ipsum

The River Verkeån runs through a varied landscape; inland 
through deep ravines, through coniferous and deciduous 

woodlands, meadows and fields and finally it cuts through the sandy 
hills, out to the sea. 
You are now in the western River Verkeån Nature Reserve, Agusa-
Hallamölla. The ridges stretch out in a hilly landscape with lots of 
woodland. 

The River Verkeån, which winds its way through the reserve, is 
unusually clean and species rich for being a river in Skåne. Unusual 
fish and insects like the clear, flowing and oxygen rich water. 

At the beginning of the 1800s the landscape was almost entirely bare 
of woodland when the Alum factory at Andrarum used up wood in 
huge quantities. In the steeper parts of the river ravine and in some 
of the grazed pastures however, the trees were left. These ancient, 
hollow trees have become a haven for many fungi, lichens, insects, 
birds and bats. 

Der Fluss Verkeån zieht sich durch eine abwechslungsreiche 
Landschaft; im Landesinneren fließt er durch schluchten, 

Nadel- und Laubwälder sowie Wiesen und Äcker, um schließlich 
zwischen sandigen Hügeln hindurch ins Meer einzuströmen. 

Sie befinden sich im westlichen Naturschutzgebiet des Verkeån, in 
Agusa-Hallamölla. Hier strecken sich die Höhenzüge in eine hügelige 
Landschaft mit reichem Waldbestand. 

Der Verkeån, der sich durch das Naturschutzgebiet schlängelt, ist 
für schonische Verhältnisse ungewöhnlich sauber und artenreich. Im 
strömenden und klaren Wasser, das viel Sauerstoff enthält, fühlen sich 
seltene Fische und Insekten wohl. 

Anfang des 19. Jahrhunderts war die Landschaft fast waldfrei: Damals 
verschlang die Alaunhütte in Andrarum in riesigen Mengen Holz. Doch 
in den teilweise steilen Flusstälern und auf einigen Weiden wurden 
Bäume stehen gelassen. Heute sind sie alt und hohl und bieten 
etlichen Pilzen, Flechten, Insekten, Vögeln und Fledermäusen ein 
Refugium. 
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Den mindre hackspetten 
trivs i Verkeåns dalgång 
bland murkna träd och 
mängder av insekter.

The River Verkeån runs through a varied landscape; inland 
through deep ravines, through coniferous and deciduous 

woodlands, meadows and fields and finally it cuts through the sandy 
hills, out to the sea. 
You are now in the western River Verkeån Nature Reserve, Agusa-
Hallamölla. The ridges stretch out in a hilly landscape with lots of 
woodland. 

The River Verkeån, which winds its way through the reserve, is 
unusually clean and species rich for being a river in Skåne. Unusual 
fish and insects like the clear, flowing and oxygen rich water. 

At the beginning of the 1800s the landscape was almost entirely bare 
of woodland when the Alum factory at Andrarum used up wood in 
huge quantities. In the steeper parts of the river ravine and in some 
of the grazed pastures however, the trees were left. These ancient, 
hollow trees have become a haven for many fungi, lichens, insects, 
birds and bats. 

Der Fluss Verkeån zieht sich durch eine abwechslungsreiche 
Landschaft; im Landesinneren fließt er durch schluchten, 

Nadel- und Laubwälder sowie Wiesen und Äcker, um schließlich 
zwischen sandigen Hügeln hindurch ins Meer einzuströmen.

Sie befinden sich im westlichen Naturschutzgebiet des Verkeån, in 
Agusa-Hallamölla. Hier strecken sich die Höhenzüge in eine hügelige 
Landschaft mit reichem Waldbestand.

Der Verkeån, der sich durch das Naturschutzgebiet schlängelt, ist 
für schonische Verhältnisse ungewöhnlich sauber und artenreich. Im 
strömenden und klaren Wasser, das viel Sauerstoff enthält, fühlen sich 
seltene Fische und Insekten wohl.

Anfang des 19. Jahrhunderts war die Landschaft fast waldfrei: Damals 
verschlang die Alaunhütte in Andrarum in riesigen Mengen Holz. Doch 
in den teilweise steilen Flusstälern und auf einigen Weiden wurden 
Bäume stehen gelassen. Heute sind sie alt und hohl und bieten 
etlichen Pilzen, Flechten, Insekten, Vögeln und Fledermäusen ein 
Refugium.

Strömstaren gör sina 
djärva dyk på jakt efter 
mat i det kalla ström-
mande vattnet. Då får 
nattsländelarverna se upp.

Cinclus cinclus
White throated dipper
Wasseramsel

Mossorna bildar gröna mjuka 
kuddar på stenarna kring ån 
vid Hallamölla kvarn. 

Havsöringar vandrar från havet upp i Verkeån för att leka. På hösten 
kan man se deras imponerande hopp när de försöker att ta sig upp för 
vattenfallet i Hallamölla, utan framgång. Uppströms kvarnen finns en 
stationär bäcköringsstam. Havsöring och bäcköring är samma art men 
de anpassar sitt utseende till den miljö de lever i. 

Verkeån rinner fram genom ett omväxlande 
landskap – inåt land genom djupa raviner, 
genom barrskog och lövskog, ängar och åkrar 
och slutligen skär den genom de sandiga 
backarna, ut mot havet. 

Du befinner dig i Verkeåns västra reservat, Agusa-
Hallamölla. Här skapar Linderödsåsen, Jären och 
Andrarumsåsen ett backigt landskap med 
mycket skog. 

Verkeån slingrar sig fram genom reservatet. 
Den är ovanligt ren och artrik för att vara en 
skånsk å i jordbruksbygd. Skuggande träd och 
svalt grundvatten håller temperaturen nere på 
sommaren och sumpskogar längs åns stränder 
fungerar som små reningsverk. Ovanliga fiskar 
och insekter trivs i det strömmande, klara och 
syrerika vattnet.

Det gamla alunbruket i Andrarum var på 
1700-talet Skånes största industri och det har satt 
sin prägel på naturen. Ur marken bröts skiffer och 
från den utvann man alun. I början av 1800-talet 
var land-skapet nästan helt utan skog eftersom 
alunfram-ställningen slukade ved i stora mängder. 
Men i de bitvis branta ravinerna vid ån kunde 
träden få stå kvar och de blev en fristad för en 
del av skogens växter och djur. Den fuktiga luften 
och de gamla murkna träden skapar livsrum åt 
ovanliga mossor, lavar och insekter.

På gammal betesmark har en del träd fått åldras 
och växa sig grova, och blivt eftertraktade 
bostäder åt många djur, svampar och lavar. 
Skåneleden sträcker sig genom hela reservatet. 
I reservatets norra del går leden på Järens åsrygg, 
en av östra Skånes mäktigaste rullstensåsar.
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Gulplister – en karak-
tärsart i Skånes bok-
skogar. Den har gott om 
nektar som insekter kan 
suga i sig.

Lamiastrum galeobdolon
Yellow archangel
Gold-Taubnessel

Fnösketickan är en 
vedsvamp som angriper 
gamla bokar. I den rötade 
veden trivs skalbaggar 
som bokoxe och 
noshornsoxe.

Fomes fomentarius
Tinder bracket fungus 
Zunderschwamm

Bokoxe

Dorcus parallelipipedus
Lesser stag beetle 
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