NATURRESERVAT
Välkommen till Djurrödsbäckens dalgång – bäckar, backar och bete
Guldkantad kärrlöpare
(Agonum marginatum) trivs
vid bäckens leriga stränder.

Kalkkärrsgrynsnäcka
(Vertigo geyeri). Den
sällsynta snäckan blir
knappa två milimeter stor.
Den finns i rikkärren invid
Djurrödsbäcken.

Ground beetle

Geyer’s whorl snail

arum

Inom Djurrödsbäckens dalgång naturreservat är det
förbjudet att:
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Törnskata (Lanius collurio)
Är en iögonfallande fågel
som använder taggarna på
tex slån och hagtornsbuskar
för att spetsa insekter som
matförråd.
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Djurrödsbäckens dalgång är ett naturreservat med vildmarkskänsla.
Här finns inga stigar utom dem som kreaturen trampar upp genom
hagar och svämskogar. Bäcken har kvar sitt lugnt ringlande lopp och
friska vatten. Odlingsrösen, stengärdsgårdar och en imponerande fägata
minner om tiden då utmarken var viktig som betesmark.

Gångväg/stig
Footpath

Här är du

You are here

Winding water
Water has run along the Djurrödsbäcken since
the Ice Age. The clean water means that it
is rich in wildlife such as fish and all sorts of
small creatures. Where the stream runs through
flat areas, flooded woodlands and carrs are
created.

Vindlande vatten
Vatten har runnit i Djurrödsbäcken sedan istiden. Dess friska vatten gör att
djurlivet i bäcken är rikt på såväl fisk som allehanda småkryp. Där bäcken rinner
genom låglänta områden bildas sväm- och sumpskogar.
Bete och slåtter
Markerna kring bäckfåran har en lång historia som slåtter- och betesmark. De
har aldrig gödslats med annat än kreaturens spillning och har bevarats som
delvis träd och buskbeklädd betesmark. Slåttern har upphört men den knappa
näringstillförseln och fortsatt bete gör att många hävdberoende växter lever kvar.
Flera rikkärr och kalkfuktängar ger ytterligare tillskott till artrikedomen.
Från barr till löv
En del av slänterna ner till bäcken har tidigare planterats med gran. Efter hand
som granen avverkas ska dessa delar omvandlas till ädellövskog. Delar av
områdets lövskog har ingått i betesmarken vilket visar sig i flerstammiga och
krokiga bokar som i sin ungdom blivit avbetade av kreaturen.
Djurlivet
Liksom växterna har många djurarter gynnats av den hävdade marken. Med
litet tur kan man träffa på allt från små landsnäckor till imponerande kronhjortar.
Fågellivet är rikt i de träd- och buskklädda betesmarkerna.

Djurrödsbäcken Valley is a Nature
Reserve with a feeling of wilderness.
There are no paths here other than
those created by the animals walking through the
pastures and wet woodlands. The stream retains
its gently meandering route and clean water.
Clearance cairns, stone walls and an impressive
drove road are reminders of the time when these
areas were important grazing grounds.

Grazing and hay cutting
The land alongside the stream has a long
history as hay meadows and grazed pastures.
They have never been fertilised with anything
other than manure from the livestock and have
been conserved as wood pastures. Hay cutting
has long been abandoned but the resumed
grazing and lack of fertilisation means that
many of the plants dependent on management
remain. Several rich fens and chalky wet
meadows add to the species richness.

Kattfot (Antenaria
dioica) blommar i
juni-juli på de torra
betesmarkerna.

From needles to leaves
Some of the slopes down to the stream have
been planted with spruce. As the spruce is
cut down, these areas will be transformed
into broadleaved woodland. Some of the
broadleaved woodland in the area was once
grazed, indicated by the multi-stemmed and
crooked beech trees which have been eaten by
livestock in their formative years.

Mountain everlasting

Majviva (Primula
farinosa) blommar i
maj på de kalkrika,
fuktiga, ängarna.

Kärrknipprot
(Epipactis palustris)
finner man på kalkrika
fuktängar och i kärr.

Bird’s eye primrose

Marsh helleborine

Wildlife
Just like the plants, many animals have been
favoured by the management in the area. With
a little luck you can meet everything from small
snails to impressive red deer. The bird-life is rich
in the wood pastures rich in bushes.

• gräva borra, måla eller på annat
sätt skada fast naturföremål
eller ytbildning som block eller
jordformation,
• bortföra ved,skada levande eller
döda stående eller liggande träd eller
buskar,
• gräva upp växter eller plocka växter
för kommersiellt bruk,
• göra upp eld med undantag för
eldning i sprit- och gasolkök,
• tälta eller ställa upp husvagn, husbil
eller motsvarande,
• avsiktligt störa eller skada det vilda
djurlivet eller deras livsmiljöer,
• sätta upp tavla, plakat, skylt,
inskrift,affisch, snitsel eller därmed
jämförlig anordning.
Vidare är det utan Länsstyrelsens
tillstånd förbjudet att:
• fånga insekter, spindlar, snäckor
eller andra ryggradslösa djur annat
än genom håvning, handplockning
eller annan selektiv metod med
efterföljande återutsättning
inom naturreservatet. Kravet på
återutsättning gäller inte enstaka
beläggsexemplar av varje art
under förutsättning att fyndet
registreras i Artportalen och
att insamlandet inte bryter mot
fridlysningsbestämmelserna,
• samla in mossor, lavar eller
vedlevande svampar med undantag
av enstaka beläggsexemplar.

Regulations

Within Djurrödsbäcken Valley Nature Reserve it is forbidden to:
• dig, bore, paint or in any other way
damage natural objects or formations
such as those made of stones or
earth,
• remove wood, damage living or dead,
standing or lying trees or bushes,
• dig up plants or pick plants for
commercial use,
• make a fire with the exception of with
a camping stove,
• camp or park up camper vans,
caravans or equivalent,
• intentionally disturb or damage
wildlife or their habitats,
• put up signs, posters, plaques,
notices, tape or any other equivalent
items,
Without permission from the
County Administrative Board it is
also forbidden to:
• catch insects, spiders, slugs, snails
or other invertebrates other than
with nets, by hand or other selective
methods, with the subsequent rerelease within the Nature Reserve.
This requirement does not apply to
one-off specimens of each species
on the basis that the record is
registered in Artportalen and that the
collection does not contravene any
wildlife protection regulations,
• collect mosses, lichens or woodliving fungi with the exception of oneoff specimens for identification.

Djurrödsbäckens dalgång naturreservat bildades år 2013 och omfattar cirka 130 ha. Syftet med reservatet
är ett långsiktigt utvecklande och bevarande av natur- och kulturvärden i dalgången. Odlingslandskapets
strukturer med välhävdade betesmarker och gamla grova träd ska bibehållas. Fauna och flora i svämsump- och ädellövskogar såväl som bäckarnas ska gynnas. Djurrödsbäcken naturliga, meandrande lopp
och goda vattenkvalitet ska vidmakthållas.
				
Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne. 					
Större delen av området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden,
Natura 2000.
www.lansstyrelsen.se/skane
Djurrödsbäcken Valley Nature Reserve was created in 2013 and covers an area of approximately
130 ha. The aim of the Reserve is to develop and conserve the natural and cultural values in
the valley in the long term. The structures of the rural landscape with well managed pastures
and large old trees should be conserved. The fauna and flora associated with the wet woodlands and
broadleaved woodlands as well as those in the stream should be favoured. The natural meandering
route of the Djurrödsbäcken stream along with
the good water quality should be maintained.
The Nature Reserve is managed by the
County Administrative Board of Skåne.
The majority of the site is included in the EU’s
ecological network of protected sites, Natura 2000.
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