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BLOMSTRANDE 
LÖVSAL  
I FÖRÄNDRING 
Nationalparken bildades 1918 för att bevara  
vad man då beskrev som en sydsvensk lövskog.   
I själva verket har Dalby Söderskog varit både 
skog och en trädklädd betesmark. Vid början  
av 1900-talet stod här en pelarsal av ek och bok 
med grönskimrande matta.

Genom att förbjuda bete när nationalparken bildades 
förändrades förutsättningarna och skogen började leva 
sitt eget liv. Den öppna skogen växte igen och de stora 
ekarna som dominerade när nationalparken bildades 
är inte längre lika framträdande.  

Skogen består idag av många trädslag, men bok,  
alm och ask dominerar. Almsjukan har dock gått hårt  
åt de stora almträden.  I ljusluckor som bildas när  
döda almar faller kommer asken. Bilden av national-
parken idag skiljer sig därför från ursprungstanken.  
Nu utvecklas Dalby Söderskog mot en spännande 
naturskog med stor variation i trädslag och trädålder.  

Nästa generation av besökare kommer få uppleva  
nya sidor av skogen.

Ask Alm HasselEk Bok

  Ek            Bok            Ask            Alm          Hassel 



Det är det rika 
insektslivet 
och de många 
bohålen som 
lockar fåglarna 
till skogen. 

Av hackspettar 
finns här  både 
Sveriges största 
och minsta art  
- spillkråka och 
mindre hack-
spett.



KLOSTER,  
KUNGSGÅRD OCH 
NATIONALPARK
Människan och hennes betesdjur har utnyttjat 
skogen kring Dalby i nästan tusen år.  Under 
medeltiden ägdes skogen av Augustinerklostret, 
som lät sina och danska hovets hästar beta i skogen.  
Därefter har marken omväxlande varit skog och 
betesmark fram tills nationalparken bildades 1918. 

Hästhagevallen, en bred, meterhög jordvall är en 
spännande rest från forna tider. Dess syfte och ålder är 
man inte ense om. Kanske var vallen del av en försvars-
anläggning. 

En annan teori är att kungen hade en inhägnad jakt-
park här. Hjortar drevs ned från Romeleåsen och sam-
lades inne i inhägnaden. Sedan kunde adel och kungar 
jaga dem utan besvär. 



VÅRENS MATTOR  
I GULT OCH VITT
Nationalparken är som vackrast om våren. Den 
intensiva, nästan exotiska, vårblomningen med 
mattor i gult och vitt är ett välkommet vårtecken. 
Då är det dags att ta med filten och kaffekorgen 
för årets första picknick.

När träden ännu är kala och ljuset når ned till marken 
passar växter som vitsippa, gulsippa, vårlök och svalört 
på att blomma. De ersätts av skogsbingel och kirskål 
under sommaren  och nationalparken fylls av en frodig 
grönska.

Hålnunneörten är nationalparkens karaktärsart. Med 
sina vackra rosa eller vita blommor sträcker den sig 
över havet av andra vårblommor.  Den växer rikligt i 
områdets södra del. 



Vårblomningen är 
årets första fest för 
insekter som bin och 
humlor  



HITTA HIT

Dalby hage med nationalparken Dalby 
Söderskog och reservatet Dalby 
Norreskog ligger en mil öster om Lund 
i utkanten av Dalby. Parkeringen ligger 
i nationalparkens södra del och nås via 
en avfart från väg 16 mellan Lund och 
Dalby. Det går utmärkt att cykla till 
nationalparken från Lund på cykelväg 
eller via Hardeberga.

Närmaste busshållplats är Dalby 
Söderskog vid parkeringsplatsen. Det går 
också att nå parken från Dalby busstation, 
varifrån det är en promenad på 1,5 km 
till nationalparken. Se Skånetrafikens 
hemsida för tidtabeller. 

Man kan också nå nationalparken från 
Skrylleområdet via Skryllestigen (3,5 
km, röd markering). Stigen kan nås via 
busshållplats Skrylle. 

KONTAKT

skane@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010-224 10 00

www.naturvardsverket.se
Ansvarig för Sveriges 
nationalparker.

NATIONALPARKEN I KORTHET
 AREAL: 36,5 hektar
  INVIGNINGSÅR: 1918
  NÄRMASTE ORTER: Dalby, Lund
  LÄN: Skåne
  LANDSKAP: Skåne
  Ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade  
    områden, NATURA 2000

26% 4%12% 38% 20%

BOKEK ÖVRIGA 
TRÄDSLAG

ASK ALM
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VÅRASPEKT
I lövskogar blommar det som 
bäst tidigt på våren. Detta 
hänger ihop med att växterna 
älskar solljus och därför 
passar på att blomma innan 
trädens skuggande löv har 
slagit ut.

DALBY SÖDERSKOG 
NATIONALPARK



SKRYLLE  
NATURRESERVAT

DALBY NORRESKOG 
NATURRESERVAT

HÅLNUNNEÖRT 
Corydalis cava
har fått sitt namn 
efter sin ihåliga rot. 
Den finns i två färger, 
vit och rosa.

HÄSTHAGEVALLEN 
En  jordvall omringar den södra delen av 
nationalparken. Vallen är framröjd och 
kan ses på flera platser där stigen korsar 
vallen.
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VÄTTEROS 
Lathraea squamaria
är en växt som helt saknar 
klorofyll och därför inte  
är grön. Den lever som 
parasit och får sin näring 
från rötterna av hassel  
och asp. 



Bokoxe  
Dorcus parallelipipedus  
är en mindre släkting  
till ekoxen. Larven lever inne i den döda 
veden och gnager stora, runda gångar. 



LIV I DE DÖDA 
TRÄDEN
I nationalparken står de döda träden sida vid sida 
med de levande. Nya träd växer upp i ljusluckan som 
bildas vid sidan av den fallna trädjätten. En skog där 
död ved får stanna kvar i skogen har stor biologisk 
mångfald.

Döda träd och kullfallna stammar är mat, växtplats 
eller bostad åt många arter. Det är framförallt ved-
levande insekter, svampar, mossor, lavar och fåglar  
som är beroende av död ved. I Dalby Söderskog  
får därför träden ligga kvar där de en gång fallit. 



FÖRESKRIFTER
Inom nationalparken gäller speciella regler. Här är 
de viktigaste reglerna för dig som besöker national-
parken. Fullständiga föreskrifter finns på separat 
skylt vid varje entré.

 Det är förbjudet att rida, cykla eller framföra  
motordrivet fordon i nationalparken

  Man får inte göra upp eld eller tälta 
 Hundar måste hållas kopplade
 Man får inte bryta kvistar eller på annat sätt  

skada levande eller döda träd
 Det är förbjudet att plocka blommor, svampar  

eller samla in insekter 

SKÖTSEL AV 
NATIONALPARKEN
 

I Dalby Söderskog får skogen utvecklas fritt. Målet 
är en ädellövskog. Viss skötsel förekommer dock. Ett 
område med gamla ekar underhålls med återkom-
mande röjningar. Utan människans hjälp skulle ekarna 
inte klara konkurrensen från andra träd.

Längs stigarna fälls de träd som bedöms kunna falla 
över stigen. Även fornlämningen Hästhagevallen hålls 
fri från igenväxning.



MER INFORMATION
 
Mer information om Dalby Söderskog och andra skyd-
dade naturområden i Skåne hittar du på Länsstyrelsen 
Skånes hemsida, www.lansstyrelsen.se/skane. Du kan 
även kontakta Länsstyrelsen Skåne, tel 010-224 10 00.

DALBY NORRESKOG 
OCH SKRYLLE
Naturreservatet Dalby Norreskog ligger intill 
nationalparken Dalby Söderskog. Hela området med 
de båda skogspartierna och den öppna betesmarken i 
mitten brukar kallas Dalby hage. Det är historiskt sett 
ett sammanhängande markområde som betats i mer än 
tusen år.

Marken i Dalby Norreskog är betydligt magrare och 
mindre näringsrik än i nationalparken. Det kan man 
se på de skillnader som finns i skogarnas flora. I 
Norreskog kan man tidigt på våren hitta blåsippan, 
som är fridlyst i Skåne. Lite senare blommar vitsippa, 
gullpudra, svalört och harsyra. Mellan den lummiga 
skogen i nationalparken och Norreskog ligger en 
vidsträckt betesmark som betas av hästar och kor. 

Dalby Norreskog ansluter i norr mot Skrylleområdet. 
Det är ett stort friluftsområde som omfattar flera 
naturreservat med vandringsstigar, vindskydd och 
grillplatser. Här finns också Skryllegården, en motions-
gård med elljusspår och restaurang. 

Vid Skryllegården ligger naturum Skrylle där man kan 
få veta mer om naturen i området.



KONTAKT
skane@lansstyrelsen.se 
Telefon: 010 - 224 10 00

www.naturvardsverket.se
Ansvarig för Sveriges 
nationalparker.

1. ABISKO – Lättillgänglig fjälldal 
med en ovanligt rik flora.

2. STORA SJÖFALLET / STUOR 
MUORKKE – Mäktiga fjälltoppar, 
glaciärer och tallurskogar.

3. SAREK – Storslagen och krävande 
vildmark i ett unikt fjällandskap.

4. PIELJEKAISE – Vidsträckta 
orörda fjällbjörkskogar.

5. SONFJÄLLET – Lågfjäll och natur-
skog med gott om björn.

6. HAMRA – En sällsynt helhet av 
naturliga skogar, myrar och vatten-
drag.

7. ÄNGSÖ – Genuint odlingslandskap 
med betesdjur och slåtter.

8. GARPHYTTAN – Äldre odlings-
landskap där många sångfåglar har 
fått en fristad.

9. GOTSKA SANDÖN – Unik och 
sällsamt vacker ö med milsvida 
sandstränder.

10. DALBY SÖDERSKOG – Lummig 
lövskogslund på den skånska slätten.

11. VADVETJÅKKA – Sveriges nord-
ligaste nationalpark är ett fjäll med 
djupa grottor.

12. BLÅ JUNGFRUN – Sägenom-
spunnen ö med släta berghällar, 
ädellövskog och vacker utsikt.

13. NORRA KVILL – En av få ur-
skogs artade skogar i södra Sverige.

14. TÖFSINGDALEN – Dalgång med 
tallurskogar, blockmarker och fors-
ande vatten.

15. MUDDUS / MUTTOS – De stora 
myrarnas och urskogarnas land.

16. PADJELANTA / BADJELÁNNDA 
Böljande fjäll hedar och stora sjöar 
långt från närmaste väg.

17. STORE MOSSE – Det största 
svenska myrområdet söder om 
Lappland.

18. TIVEDEN – Skogslandskap med 
vildmarkskänsla.

19. SKULESKOGEN – Kust med  
storslagna utsikter och världens 
högsta landhöjning.

20. STENSHUVUD – Kustberg, 
ädel lövskog, inbjudande hedar och 
stränder.

21. BJÖRNLANDET – Berg, stup och 
storskog med spår av forna tiders 
bränder.

22. DJURÖ – Skärgårdslandskap i 
Västeuropas största insjö.

23. TYRESTA – Orörd storskog strax 
söder om Stockholm.

24. HAPARANDA SKÄRGÅRD 
Skärgårdslandskap med långgrunda 
sandstränder.

25. TRESTICKLAN – Väglös ödemark 
med milsvida utsikter från tallklädda 
bergsryggar.

26. FÄRNEBOFJÄRDEN – Mosaik av 
lövrika skogar och vatten vid nedre 
Dalälven.

27. SÖDERÅSEN – Lövskogar, ras-
branter, strömmande vattendrag och 
ett rikt växt och djurliv.

28. FULUFJÄLLET – Här vid Sveriges 
högsta vattenfall möter urskogen 
fjället som är vitt av lav.

29. KOSTERHAVET – Artrikt havs- 
och skärgårdsområde med landets 
enda korallrev.


