NATURVÅRDSOMRÅDE
Välkommen till Häckeberga
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– backlandskap med lummiga lövskogar
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Anrikt landskap. Det populära utflyktsmålet Häckeberga
slott, med anor från 1300-talet, är vackert beläget på
en ö i Häckebergasjön. Väster om sjön breder de
sanka Skoggårdsängarna ut sig. Dessa säregna
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Gamla lövskogar. Vissa lövskogar har undgått storskaligt
skogsbruk och träden har uppnått en betydande ålder.
De äldsta och mest värdefulla skogarna är skyddade
som naturreservat och där finns gott om imponerande
trädjättar, omkullfallna trädstammar och grova
högstubbar. På de gamla trädens bark växer
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sällsynta lavar och mossor. I den murkna veden
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lever ovanliga svampar och insekter.

naturvårdsområde
conservation area

Rikt djurliv. Häckeberga är känt för sin viltrikedom. Här förekommer stora flockar med dovhjort,
i viss mån även rådjur och kronhjort. Hjortdjurens
sällsamma brunstläten kan höras om natten i
september (kronhjort) och november (dovhjort).
Under våren hörs grodornas spelläten från våt
markerna. Flera olika arter förekommer, bland
annat ätlig groda och lövgroda. Häckeberga
naturvårdsområde är rikt på rovfågel med gladan
som karaktärsart. Den grunda Björkesåkrasjön är
särskilt värdefull för rastande gäss.
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Föreskrifter för allmänheten

Inom naturvårdsområdet är det förbjudet
att:
• gräva upp växter eller bryta kvistar, fälla
eller på annat sätt skada levande träd och
buskar,

Häckeberga

• tälta eller ställa upp husvagn eller mot
svarande inom området mer än en natt
utan markägarens tillstånd,

Häckebergasjön
naturreservatet
Skoggård

• framföra motordrivet fordon utanför allmän
väg utan giltigt tillstånd från markägaren,
• medföra ej kopplad hund under hela året,
• avsiktligt störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering av eller vistelse vid
fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,

Degeberga

naturreservatet
Degerbergahus

• färdas på vattenområde med kanot eller
annan farkost under tiden 1 mars–30 juni
samt motorbåt hela året,
• anordna tränings- eller tävlingsarrange
mang utan markägarens tillstånd,
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Skåneleden
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• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
• på ett störande sätt använda radio
apparat, grammofon, bandspelare,
musikinstrument eller dylikt.

”Skåneleden” trail
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Häckeberga naturvårdsområde bildades 1982 och är
cirka 4 450 hektar stort. Syftet med naturvårdsområdet
är att främja bevarandet av ett variationsrikt natur- och
kulturlandskap jämsides med ett fungerande jord- och
skogsbruk. Områdets förutsättningar för spontant strövande och naturupplevelser skall tas
tillvara.
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*I naturreservaten råder särskilda
föreskrifter som finns angivna på
skyltar vid respektive reservat.
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Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län i
samråd med markägaren.
www.lansstyrelsen.se/skane

©Produktion: NATURCENTRUM AB, Stenungsund 2010. Illustrationer: C. Lindkvist (karta), Peter Elfman (glada och ätlig groda) och Nils Forshed (dovhjort).

Trakten runt Häckebergasjön har sedan medeltiden
dominerats av Häckeberga gods. Det har satt sin prägel på
landskapet med vidsträckta ädellövskogar, böljande åkrar
och betesmarker. I sjöns omgivningar finns ett rikt växtoch djurliv och några av Skånes mest värdefulla bokskogar.

