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NATURRESERVAT
Välkommen till Risen 

–  på strövtåg genom skånsk natur brun kärrhök 
Circus aeruginosus

bokblombock  

Anoplodera  
scutellata

I ängsmarken Storka
kroken växer rikligt 
med gökblomster 
Lychnis flos-cuculi.

backsippa  

Pulsatilla vulgaris

Risens omväxlande natur ger fina upp levelser 
året om. Här kan du vandra över öppen 
fälads mark, förbi blöta kärr och genom ek
och bokskog. Ta tid på dig och håll ögonen 
öppna efter djur och växter. 

Blomstrande fälad. Om våren är blommande 
backsippor en stor attraktion i den vidsträckta 
betesmarken. Kattfot, solvända och granspira 
visar sig senare samtidigt som orkidéerna maj
nycklar och ängsnycklar. 

Soliga och varma dagar syns färggranna fjärilar 
flyga över den blommande fäladsmarken. Flera 
är sällsynta, exempelvis svartfläckig blåvinge.

Sällsynta skalbaggar. Skogen i Risen är förhål
landevis ung, men här och var står riktigt grova 
och flerstammiga bokar och ekar. 

I gamla, grova och döda träd myllrar det av 
insekter. I högstubbar av bok och björk lever 
exempelvis den mycket ovanliga skalbaggen 
bokblombock. Den är känd från flera platser 

kring Häckeberga.

Kväkande grodor. Ätlig groda är en vackert 
grön groda och vårt lands största. I maj hörs 
hanarnas högljudda kväkanden från de blöta 
kärren. Grodynglen är hela 7-8 cm stora, det vill 
säga dubbelt så stora som andra grodyngel.

Rikt fågelliv. Bland Risens många fåglar kan 
nämnas brun kärrhök, spillkråka och törnskata.

Föreskrifter 

Inom naturreservatet 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,

• gräva upp växter,

• plocka växter inom fäladsmarken,

• tälta eller ställa upp husvagn,

• störa djurlivet, t.ex. genom närgången fotografering  

av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,

• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående
husdjur,

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

• framföra häst eller motordrivet fordon annat än på  

härför upplåtna vägar och stigar,

• framföra cykel utanför vägar och stigar,

• parkera bilar annat än på anvisade platser,

• göra upp eld annat än på iordningställda eldplatser,

• rida annat än på härför upplåtna vägar och stigar,

• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller  

därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt för  

naturstigar, frågesporter eller tipspromenader.

Naturreservatet Risen bildades 1980 och är cirka 230 hektar stort. 
Syftet med naturreservatet är att bevara området och dess värdefulla 
fäladsmarker och skogar samt ett variationsrikt och 
attraktivt naturområde för friluftslivet.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län 

www.lansstyrelsen.se/skane

©
P

ro
d

uk
tio

n:
 N

AT
U

R
C

E
N

TR
U

M
 A

B
, S

te
nu

ng
su

nd
 2

01
0.

 Il
lu

st
ra

tio
ne

r:
 P

. E
lfm

an
 (k

är
rh

ök
), 

N
. F

or
sh

ed
 (k

är
lv

äx
te

r)
 o

ch
 N

. J
oh

an
ss

on
 (s

ka
lb

ag
ge

). 
K

ar
ta

: C
. L

in
d

kv
is

t.

NATURRESERVAT

Genarp

Galtesjöhus

N

0 200 m

brun kärrhök
Circus aeruginosus

Fäladsrundan 3,2 km

Skåneleden

tillåten ridstig

övriga större stigar

parkering

torrklosett

”Fäladsrundan” trail 3,2 km

”Skåneleden” trail

bridle path

other paths

parking

dry toilet

fire place

wind shelter

grassland

deciduous forest

coniferous forest

wetland

eldstad 

vindskydd

betes- och 
slåttermark 

lövskog

barrskog

våtmark

Häckeberga

Hässleberga

Risahus

Risaholm

naturreservatet 

Häckeberga

You are here

reserve boundary

It is not permitted to pick flo-
wers within this boundary

”Risenrundan” trail 6 km

”Skogsrundan” trail 4,5 km

Här är du!

naturreservat

gräns inom vilken det är 
förbjudet att plocka växter

Risenrundan 6 km

Skogsrundan 4,5 km

HÄCKEBERGA NATURVÅRDSOMRÅDE

Naturreservatet Risen bildades 1980 och är cirka 230 hektar stort. 
Syftet med naturreservatet är att bevara området och dess värdefulla 
fäladsmarker och skogar samt ett variationsrikt och 
attraktivt naturområde för friluftslivet.

Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län 

www.lansstyrelsen.se/skane

Föreskrifter 

Inom naturreservatet 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,

• gräva upp växter,

• plocka växter inom fäladsmarken,

• tälta eller ställa upp husvagn,

• störa djurlivet, t.ex. genom närgången fotografering
av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,

• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående
husdjur,

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

• framföra häst eller motordrivet fordon annat än på
härför upplåtna vägar och stigar,

• framföra cykel utanför vägar och stigar,

• parkera bilar annat än på anvisade platser,

• göra upp eld annat än på iordningställda eldplatser,

• rida annat än på härför upplåtna vägar och stigar,

• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller
därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt för
naturstigar, frågesporter eller tipspromenader.
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Välkommen till Risen

I ängsmarken Storka-
kroken växer rikligt 
med gökblomster 
Lychnis flos-cuculi.

Risens omväxlande natur ger fina upp levelser 
året om. Här kan du vandra över öppen 
fälads mark, förbi blöta kärr och genom ek- 
och bokskog. Ta tid på dig och håll ögonen 
öppna efter djur och växter. 

Blomstrande fälad. Om våren är blommande 
backsippor en stor attraktion i den vidsträckta 
betesmarken. Kattfot, solvända och granspira 
visar sig senare samtidigt som orkidéerna maj-
nycklar och ängsnycklar. 

backsippa
Pulsatilla vulgaris

Soliga och varma dagar syns färggranna fjärilar 
flyga över den blommande fäladsmarken. Flera 
är sällsynta, exempelvis svartfläckig blåvinge.

Sällsynta skalbaggar. Skogen i Risen är förhål-
landevis ung, men här och var står riktigt grova 
och flerstammiga bokar och ekar. 

I gamla, grova och döda träd myllrar det av 
insekter. I högstubbar av bok och björk lever 
exempelvis den mycket ovanliga skalbaggen 
bokblombock. Den är känd från flera platser 

kring Häckeberga.

Kväkande grodor. Ätlig groda är en vackert 
grön groda och vårt lands största. I maj hörs 
hanarnas högljudda kväkanden från de blöta 
kärren. Grodynglen är hela 7-8 cm stora, det vill 
säga dubbelt så stora som andra grodyngel.

Rikt fågelliv. Bland Risens många fåglar kan 
nämnas brun kärrhök, spillkråka och törnskata.
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