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Välkommen till Linnebjer – den blomstrande ädellövslunden

-En vårpromenad i Linnebjers lövskog får vardags
stressen att rinna ur kroppen. Marken har börjat skifta i 
grönt och det doftar från myllan. En matta av vitsippor 
breder ut sig, med gula inslag av svalört och gulsippa 
och lila toner av skogsviol. Luften är fylld av fågelsång 
– svarthätta, koltrast och rödhake ackompanjeras av 
den större hackspettens trumvirvlar. Ta en paus vid 
betesmarken i väster och njut av Vombsänkans vyer.

Gammal slåtteräng

Förr användes den bördiga marken i Linnebjer till 
slåtteräng och de torrare partierna fungerade som 
stubbskottsäng där man tog lövfoder åt djuren. 

När jordbruket moderniserades vid förra sekelkiftet 
minskade ängens betydelse och djuren släpptes på bete 
på de gamla ängarna. Till slut upphörde även betet och 
skogen började sluta sig.

Lindberget

Linnebjer betyder ungefär ”lindberget”. Antagligen växte 
det mycket lind här förr – kanske i stubbskottsängarna 
då lindbladen gav bra foder. Idag består skogen framförallt 
av ek-hasselskog men bitvis finns det fortfarande en 
hel del lind och alm. På våren blommar lundens växter 
som rikast och arter som gulsippa och lungört vittnar om 
markens bördighet.

När området blev naturreservat återupptogs slåttern i 
vissa fuktiga gläntor i skogen, så nu kan ängsväxter som 
smörboll och kärrnäva fortsätta blomstra i Linnebjer.

I hålträd och holkar

I håliga, gamla träd hittar svartvit flugsnappare, nötväcka 
och skogsduva sina boplatser. Räcker inte hålträden till 
så får de flytta in i någon av reservatets holkar. Som tack 
bjuder de på sin vackraste sång under vår och försommar.

Historically, the more fertile areas of Linnebjer were used as hay 
meadows and the drier parts as hay meadow mixed with coppice, 
where leaf fodder was cut for the animals. 

With the modernisation of agriculture, the value of the meadow declined and 
animals were grazed on the old meadows instead. With time, even grazing 
stopped and the woodland took over. 

Linnebjer means the “lime hill”. It is likely that there were a lot of lime trees 
here in the past. Today, the woodland consists primarily of oak and hazel 
woodland, but there are still some areas with quite a lot of lime and elm. The 
woodland flowers are best in the spring. The species such as cowslip and 
suffolk lungwort reflect the nutrient richness of the soil. 

When the site became a nature reserve, hay cutting began once again in 
some of the wet glades in the woodland. This means that meadow 
flowers such as globe flower and marsh cranesbill can continue to 
flourish at Linnebjer.

Pied flycatcher, jay and stock dove find places to nest in the hollow, old 
trees. If there are not enough hollow trees, then they can use one of the bird 
boxes in the reserve. As a thank you, the birds share their most beautiful 
song in the spring and early summer.

Skogslind

Tilia cordata
Small leaved lime 

Skogseken blommar 
i maj med röda små 
honblommor och 
hanblommor i hängen.

Quercus robur
Pedunculate oak 

Skogsduva

Columba oenas
Stock dove 

Nötväcka

Sitta europaea
Nuthatch 

Svarthätta

Sylvia atricapilla
Black cap  

Hassel

Corylus avellana
Hazel

Lungört

Pulmonaria obscura
Suffolk lungwort 

Kärrnäva

Geranium palustre
Marsh cranesbill 

Föreskrifter

Inom Linnebjer naturreservat är det förbjudet att:

•	gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål 
eller ytbildning,

•	bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 
döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt,

•	plocka eller gräva upp växter,

•	avsiktligt störa djurlivet,

•	tälta eller ställa upp husvagn,

•	göra upp eld,

•	medföra okopplad hund,

•	rida,

•	framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedd väg,

•	på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, 
bandspelare etc,

•	sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, eller därmed 
jämförlig anordning.

Regulations

Within Linnebjer Nature Reserve it is forbidden to:

•	dig up or in any other way damage natural features 
or formations,

•	break branches, fell or in any other way damage living 
or dead trees and bushes or damage the vegetation in 
general,

•	pick or dig up plants,

•	intentionally disturb wildlife,

•	camp or park caravans,

•	light a fire,

•	bring dogs not on a lead,

•	ride,

•	drive a motor vehicle other than on designated roads,

•	use radios, gramophones, or other sound systems in a 
way that disturbs others,

•	put up signs, plaques, posters, notices, inscriptions or 
any other equivalent items.

Naturreservatet Linnebjer bildades 1980 och omfattar ca 38 ha. Syftet 
med reservatet är att bevara och utveckla reservatets värden avseende 
natur, kulturhistoria och rekreation för framtiden. 

Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 
2000. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av växter och djur 
och för att skydda deras livsmiljöer.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. 

www.lansstyrelsen.se/skane

Linnebjer Nature Reserve was created in 1980 and covers an 
area of some 38 ha. The aim of the reserve is to conserve and 

develop the values of the site, in relation to nature, cultural history and 
recreation, for the future. 

The site is included in the EU’s network of protected sites; Natura 2000. 
The network was created in order to halt the extinction of plants and 
animals and to protect their habitats. 

Managed by: 
County Administrative Board 
of Skåne.
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