NATURRESERVAT I SKÅNE LÄN
Djurrödsbäckens dalgång ligger lite avsides och
är inte känt av så många, men det är ett område
som är väl värt att besöka för den som vill uppleva
lite vildmarkskänsla eller för den som är botaniskt
intresserad.

Djurrödsbäckens
dalgång

Naturreservatet omfattas av markerna längs med
Djurrödsbäcken som slingar sig fram i landskapet genom
kärr, sumpskogar och naturbetesmarker. Dalgången
utgjordes förr av ängsmark till Andrarums och Djurröds
byar men idag återstår endast några områden med den
ursprungliga ängsfloran.
Dessa områden betas numera men är till viss del igenväxta
och i behov av att röjas. Naturreservatet utmärker sig
genom förekomsten av rikkärr som är en hotad naturtyp
med flera ovanliga arter.
Arter som man hitta i naturreservatet och som
är beroende av att det betas eller slås är majviva,
slåtterblomma, tätört, darrgräs, kärrknipprot, majnyckar, S:t
Pers nycklar, kattfot och smörboll.

Besöksinformation
Kom ihåg
•
•
•
•

Lämna träd, buskar, blommor och alla andra växter orörda
Stör inte djurlivet
Se till att din hund inte springer lös i reservatet eller
stör människor och djur.
Det är inte tillåtet att tälta och ställa inte husbil eller
husvagn i reservatet
Det är inte tillåtet att göra upp eld i reservatet
Håll rent – lämna inget skräp efter dig

Fakta om reservatet

•
•

Storlek: 130 hektar
Bildat: 2013
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Samtliga föreskrifter som gäller för reservatet finns på
länsstyrelsens hemsida. Informationsskylt kommer sättas
upp vid ingång till naturreservatet.

Hitta hit
Naturreservatet Djurrödsbäckens dalgång ligger i
Tomelilla kommun, på vägen mellan Andrarum och
Lövestad. Det finns idag ingen anlagd parkeringsplats eller
informationstavla men det går att parkera vid en liten
parkeringsficka på grusvägen som går genom reservatet.

Ytterligare information:
Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö
www.lansstyrelsen/skane.se
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