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Välkommen till Froenahejdan

Länsstyrelsen i Skåne län

Visa hänsyn i naturen
Till skydd för områdets naturvärden har länsstyrelsen utfärdat
särskilda bestämmelser.
Inom reservatet gäller bland annat förbud att:
- göra upp eld,
- framföra motordrivet fordon annat än på allmänna vägar,
- tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,
- tippa trädgårdsavfall,
- skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar

samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att
gräva upp växter,

- anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed
jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar

      samt gränsmärken undantagna,
- cykla utanför stigar och vägar

Bokskog dominerar området
De grusåsar som löper genom Froenahejdan skapar en
omväxlande miljö med torra åsar, fuktiga sänkor och
däremellan planare ytor.
I större delen av reservatet växer relativt likåldrig bokskog
av lågört-typ, men det finns också ett inslag av gamla
träd med en del grov bok och ek, samt flera äldre
avenbokar. Även lind, ask, alm, fågelbär, al, björk, rönn
och hassel förekommer. Gran samt det främmande
trädslaget sykomorlönn har på senare tid planterats i
området. En del av detta har redan avverkats och på sikt
skall all gran och sykomorlönn tas bort.

Rikt växtliv
Floran är karaktäristisk för denna typ av bokskog, med
arter som gulplister, myskmadra, buskstjärnblomma och
stinksyska. Förutom de normalt förekommande växterna
finns även den exklusiva fläckiga lungörten.
I reservatet finns sällsynta lavar och mossor, som är
knutna till de gamla träden. På bok och avenbok växer
till exempel bokvårtlav och på ask flikig sköldlav.

Froenahejdan historiskt
Ordet hejda betyder inhägnat skogsområde eller inhägnad
slåttermark på utmark. Froena kommer troligen från ordet
froe. Samma froe finns i froedagen, (vårfrudagen) och i
froeråg (det gamla namnet på vårråg).
Delar av området har troligen varit skogsbevuxet under
lång tid, medan andra brukats som äng. Vid den södra
granplanteringen finns rester efter ett litet torp, vars
mark 1916 omfattade 0,8 ha varav 0,7 ha åker och
trädgård.

Naturreservatet Froenahejdan avsattes 2003 och omfattar ca 28
ha. Området förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne.
Syftet med reservatet är främst att bevara en värdefull ängsbokskog
i en annars jordbruksdominerad miljö. Området kan också vara
värdefullt för friluftslivet samt i undervisningssyfte.
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