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Välkommen till Linneskogen – Ekskiftet och Lindskiftet
De frodiga Linneskogarna bryter upp det vid-
sträckta jordbrukslandskapet som omger dem. 
I trädens skugga hittar många av skogens växter 
och djur en tillflyktsort. På våren kommer marken 
till liv – då blommar sippor i vitt, gult och blått 
tillsammans med vätteros och lungört. Luften är 
fylld av småfåglarnas sång och hackspettars 
rullande trumvirvlar.

Stubbskottäng som växer igen
Linneskogarna har sitt ursprung i stubbskottängar. 
Med jämna mellanrum tog man skott från ängens 
träd och buskar och använde till stängsel, foder 
och bränsle. Höet skördades i slutet av sommaren 
och sedan släpptes korna på efterbete. När jordbruket 
moderniserades i slutet av 1800-talet minskade 
behovet av ängsmark och äng blev till skog.

Gamla träd med mycket liv
Det är ont om riktigt gamla träd och död ved i 
dagens landskap. Ett stort antal lavar, svampar, 
och skalbaggar, såväl som fåglar och fladdermöss 
är beroende av dessa knotiga, håliga jättar för 
sin överlevnad.

I Linneskogarna finns ekar som är uppemot 130 år 
och gamla, grova lindar och hasselbuketter. Det finns 
också en hel del döda träd där skalbaggar, som stor 
kardinalbagge, kan kan lägga sina ägg och larverna 
sedan hitta sin föda. Efterhand som skogens träd åldras 
och döda träd får ligga kvar kommer allt fler arter att 
flytta in och ge mer liv åt Linneskogarna. 

I In the shade of Linneskogarna’s trees, many woodland 
plants and animals find a safe haven. The ground comes 

to life in the spring, in the form of white, yellow and blue wood 
anemones, cowslips and liverleaf, along with toothwort and 
suffolk lungwort. And the air is filled with the spring chorus and 
the drumming of the woodpeckers. 

Linneskogarna was originally a wooded meadow with coppice. 
At regular intervals, people took branches from the trees and 
bushes in the meadow to be used for fencing, fodder and fuel. 
The hay was cut at the end of the summer and then the cows were 
allowed to graze. With the modernisation of agriculture at the end 
of the 1800s, the need for meadows declined and the meadow 
developed into a woodland. 

There is lack of very old trees and dead wood in the modern 
landscape. A large number of species are dependent on these 
gnarly, hollow giants for their survival. 

In Linneskogarna there are oaks which are as much as 130 years 
of age and large, old limes and hazel bushes. There are also quite 
a few dead trees, where beetles such as the black-headed cardinal 
beetle, can lay their eggs and their larvae can find food. Slowly but 
surely, as the trees age, more species will move in. 

Naturreservaten Linneskogen – Ekskiftet och Lindskiftet bildades båda 
år 2011 och omfattar ca 8 respektive ca 11 ha. Syftet med reservaten är 
främst att bevara och utveckla värden avseende kulturhistoria, natur och 
friluftsliv för framtiden.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. 

www.lansstyrelsen.se/skane

Föreskrifter

Inom Linneskogen - Ekskiftet och Lindskiftet 
naturreservat är det förbjudet att:

•	bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande 
eller döda, stående eller liggande träd och buskar,

•	gräva eller på annat sätt skada block, stenar, terrängformer eller 
stenmurar,

•	göra upp eld och använda engångsgrill,

•	medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur (gäller 
endast Ekskiftet),

•	cykla och rida,

•	ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

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

•	inplantera för området främmande växt- eller djurarter,

•	medvetet störa eller skada djurlivet eller deras livsmiljöer, t ex 
genom att klättra i boträd, hacka eller flytta på förmultnande ved.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

•	fånga och bortföra eller samla in insekter eller andra djur med 
dödande fällor, eller på annat sätt skada djurlivet eller deras 
livsmiljö,

•	samla vedlevande svampar,

•	lägga ut geocacher (gäller endast i Ekskiftet).

Regulations

Within Linneskogen - Ekskiftet och Lindskiftet Nature 
Reserve it is forbidden to:

•	remove wood, break branches, fell or in any other way damage 
living or dead, standing or fallen trees and bushes, 

•	dig up or in any other way damage boulders, stones, geological 
formations or stone walls,

•	light a fire and use disposable barbeques,

•	bring dogs or other pets not on a lead (applies only at Ekskiftet),

•	cycle and horse ride,

•	erect any kind of foreign (for the nature reserve) objects,

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

•	introduce foreign (for the nature reserve) plant or animal species,

•	intentionally disturb or damage wildlife or their habitats, such as by 
climbing in trees with nests, chopping or moving decaying wood.

Without permission from the County Administrative Board it 
is also forbidden to: 

•	trap and take away or collect insects or other animals with traps 
which result in death, or in any other way injure wildlife or their 
habitats,

•	collect wood-living fungi,

•	put out geocaches (applies only at Ekskiftet).

Vätterosen har inget klorofyll 
utan parasiterar på t ex 
hassel för att få näring.

Lathraea squamaria
Toothwort

Vedsvampen  kantarell-
mussling visar att här har 
funnits gamla lövträd sedan 
lång tid tillbaka. Den föredrar 
gammal hassel. 

Plicaturopsis crispa
Bracket Fungus 

Spillkråka

Dryocopus martius
Black Woodpecker

Större hackspett 

Dendrocopos major
Greater Spotted Woodpecker

Stor kardinalbagge

Pyrochroa coccinea
Black-headed cardinal beetle

Hackspettar hackar ut bohål, ofta ett 
nytt varje år, som sedan återanvänds 
av andra fåglar och fladdermöss när 
hackspetten flyttat.

Lövskog

Reservatsgräns

Parkering

Här är du
You are here

Reserve boundary

Car parking

Deciduous woodland

Gångväg/stig
Footpath

Rastbord
Picnic table

Odlad mark
Arable land 

Lungört

Pulmonaria obscura
Suffolk lungwort 

Hassel

Corylus avellana
Hazel

Blåsippa

Anemone hepatica
Liverleaf


