NATURRESERVAT
Välkommen till Häckeberga
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Strömmande vatten genom lummig lövskog, blommande betesmarker och en
spännande kulturhistoria – Häckeberga natur
reservat har mycket att erbjuda! Genom området
går ett flertal leder och stigar lätta att vandra.

Vattenmöllan vid Höje å. Invid Höje
å ligger ruinerna av Häckeberga kvarn
eller Vattenmöllan som den också kallas.
I det vackra kvarnområdet finns bänkar och
bord samt information om kvarnens historia.

Blommande betesmarker. I den torra och sandiga
betesmarken finns en rik flora med arter som
backsippa, backtimjan, gulmåra och jungfrulin.
Den sällsynta lilla ärtväxten dvärgserradella växer
på några tallbevuxna kullar i norr. En övergiven
fiskdamm mitt i den böljande betesmarken har blivit
ett eldorado för grodor.
I delar av betesmarken syns ett regelbundet mönster av små kullar, som är spår efter tallplanteringar.
Träden togs bort i samband med att naturreservatet
bildades.

Karl XI:s väg. I naturreservatet kan du se spår efter
den gamla färdvägen mellan Lund och Ystad. Spåren
syns i terrängen som flera parallella fördjupningar i marken.
Vägen kallas Gängesvägen eller Karl den XI:s väg, eftersom
den användes som marschväg under krigen mot Danmark
på 1670-talet.
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Inom naturreservatet är det förbjudet att:
Häcke

ber

Reservatets fåglar. I en bäckravin i öster växer skog rik
på hassel. Här finns gott om mat för den mindre vanliga
nötkråkan. Glada är en vanlig syn i reservatet och med lite
tur kan du också få se övervintrande kungs- och havsörn.

• skada fast naturföremål eller ytbildning,

ga

• campa,
• göra upp eld annat än på särskilt anvisade
platser,
• framföra bil, moped eller annat motordrivet
fordon,
• skada hägnader,
• medföra ej kopplad hund.

dvärgserradella
Ornithopus
perpusillus

gulmåra
Galium
verum

Häckeberga naturreservat bildades 1976 och är cirka 167
hektar stort. Syftet med naturreservatet är att bevara dess
höga naturvärden och variationsrika natur
samt tillgodose friluftslivets behov.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
www.lansstyrelsen.se/skane
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– böljande betesmark vid Höje å
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