NATURRESERVAT
Nytebodaskogen är Skånes enda naturreservat med
naturskogsliknande barrskog. Skogen har under lång
tid fått sköta sig själv, vilket tidigare gav karaktären av
urskog. Många träd i skogen är runt 200 år, medan en
del av tallarna är ännu äldre, över 250 år.
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Delar av skogen drabbades hårt av stormen Gudrun i
januari 2005. Då syftet med reservatet är att låta den
gamla skogen utvecklas fritt har skogen inklusive vindfällen lämnats orörda. Enda undantaget  är en viss röjning vid vägarna.
Våren 2006 konstaterades angrepp av granbarkborre i
anslutning till vindfällena. Barkborreangreppen har ökat
och från 2008 har det skett omfattande angrepp på
växande granar. I stora delar av reservatet finns
det nu stående, döda granar som efterhand
kommer att falla omkull.
Till följd av detta är det mycket riskabelt att
vistas i reservatet!
Före den nuvarande skogsgenerationen utnyttjades
skogsmarken för såväl bete som odling. Äldre handlingar samt spår i marken i form av kolpartiklar och små odlingsrösen, visar att det bedrivits svedjebruk. Markerna
är mycket blockrika och har ofta tjocka täcken av mossor. Linnéa och barrskogsorkidén knärot tillhör områdets
rariteter.
Den gamla barrskogens typiska fåglar, som bofink,
kungsfågel, rödhake och olika mesar, är vanliga i Nytebodaskogen. Dessutom finns här spillkråka och större
hackspett. Nytebodaskogen är också en klassisk lokal
för både pärluggla och sparvuggla, som man har störst
chans att höra under februari till april.
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Inom reservatet är det förbjudet att:
• störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering av
fågelbo, lya, gryt eller motsvarande eller genom klättring i
boträd,
• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
• rida,
• göra upp eld,
• framföra motordrivet fordon inklusive moped annat än på
infartsvägen förbi Granatorpet till parkeringsplatsen (se
karta),
• ta ympris, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada
levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, t ex genom att plocka eller gräva upp örter,
gräs, mossor eller lavar,
• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed
jämförlig anordning,
• på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon,
bandspelare, musikinstrument eller dylikt,
• anordna orienteringskontroller, snitslade spår och liknande samt
• utan naturvårdsförvaltarens tillstånd utnyttja reservatet för
organiserad friluftsverksamhet av vad slag det vara må.

Naturreservatet Nytebodaskogen omfattar ca 48 ha och
bildades 1981. Syftet är att bevara ett område med för sydsvenska förhållanden mycket gammal skog.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
Sparvuggla
Glaucidium passerinum
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Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
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