
Grävlingabackarna along with Sporrakulla and Dalshult 
Nature Reserves provide an image of how the land has been 
used over hundreds of years and up until the beginning of 

the 1900s. Sporrakulla and Dalshult show how the most fertile land nearest 
the farm was used as hay meadows and for cultivation while the less fertile, 
stony land in Grävlingabackarna was used as pastures, where the animals 
grazed in the woodlands. 

Several major storms at the beginning of the last decade caused lots of 
trees to blow over, which resulted in the European spruce bark beetle 
becoming well established. Fallen, standing and living trees can be 
attacked. This resulted in a truly fantastic selection of food for woodpeckers 
and other organisms dependant upon dead wood to survive.  
We advise visitors to stay away from the woodlands at Grävlingbackackarna 
however, because of the quantity of standing dead and dying trees which 
constitute a hazard. 

Die drei Naturschutzgebiete Sporrakulla, Dalshult und 
Grävlingabackarna veranschaulichen, wie der Boden in 
unserer Region während Hunderten von Jahren und bis 

Anfang des 20. Jahrhunderts genutzt wurde. In Sporrakulla und Dalshult 
ist zu sehen, dass die fruchtbarsten Flächen in Hofnähe als Mähwiesen 
und Äcker dienten, während die schlechteren, steinigen Bereiche in 
Grävlingabackarna als Allmende und Waldweide genutzt wurden. 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts warfen Stürme viele Bäume um. 
Buchdruckerbefall war die Folge, wobei sowohl liegende tote als auch 
lebende Bäume betroffen sind. Ideale Verhältnisse für Spechte und andere 
Lebewesen, die auf Totholz angewiesen sind! Doch leider müssen wir Ihnen 
von einem Besuch des Waldes in Grävlingabackarna abraten: Die vielen 
absterbenden und toten stehenden Bäume stellen eine Gefahr da.

Grävlingabackarna ger tillsammans med  
natur-reservaten Sporrakulla och Dalshult en 
bild av hur våra marker har använts i hundratals 
år och fram till början av 1900-talet.  Sporrakulla 
och Dalshult visar på hur de bördigaste markerna 
närmast gården användes till slåtteräng och 
åker medan den sämre, stenigare marken i 
Grävlingabackarna användes till utmark, där 
kreaturen fick gå på skogsbete. 

Skogen var ljusare i Grävlinga-
backarna och resten av Kulla-
skogen för ett par hundra år 
sedan. Det var en utmarksskog 
med tall och lövträd i olika ålder, 
och spridda smågläntor med 
betat gräs. 

I slutet av 1600-talet vandrade 
boken in söderifrån tätt 
följd av granen från norr. 
Granen gav en alltför skuggig 
betesskog och ofta rycktes 
småplantorna upp. Med de 
stora jordbruksreformerna på 
1800-talet förändrades läget och 
i början på 1900-talet började 
man plantera gran.

Några kraftiga stormar i början på 2000-talet 
gjorde att många träd föll, varpå granbarkborren 
fick fotfäste. Både fallna och stående, levande träd 
angrips.  
Därmed står ett smörgåsbord dukat för hackspettar 
och andra organismer som är beroende av död ved 
för sin överlevnad. 

Tyvärr måste vi avråda från ett besök i Grävlinga-
backarnas skog eftersom den stora mängden 
stående döda och döende träd utgör en fara.

Tickor, som den sällsynta groptickan, är en 
sorts vedlevande svampar. De påskyndar 
nedbrytningen av de döda träden och 
skapar nya livsmiljöer för insekter, fåglar 
och fladdermöss. 

Oligoporus guttulatus
Bracket Fungi
Getropfter Saftporling

Den större hackspetten trivs i Grävlingabackarnas stormhärjade 
skog. Här finns gott om död ved där den kan leta mat. 
Den kilar fast kottar i trädens sprickor för att lättare få tag i fröna, 
sk hackspettsmedjor. 

Dendrocopos major
Great Spotted Woodpecker
Buntspecht

I omgivningarna häckar spillkråkan, 
Sveriges största hackspett. Den 
behöver gamla grova träd till sitt 
bohål och död ved att söka mat i.

Dryocopus martius
Black Woodpecker
Schwarzspecht

Naturreservatet Grävlingabackarna bildades 2009 och omfattar cirka 24 
hektar.  
Syftet är att studera utvecklingen av ädellöv- och barrskog i naturlig intern 
dynamik och utvecklingen av den biologiska mångfald som är knuten till 
denna dynamik. Syftet är även att på sikt gynna det rörliga friluftslivet.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. 
www.lansstyrelsen.se/skane

Här är du
You are here / Ihr standort

informationsskylt
information boards / Informationsschild

vägbom
road barrier / Schranke

reservatsgräns
reserve border /
Grenze des Naturschutzgebietes

markerad led, Rodatorpslingan 7,8 km
marked trail / Wanderweg

Föreskrifter
Inom reservatet Grävlingabackarna är det förbjudet att:

• skada fast naturföremål eller ytbildning,

• tälta,

• plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter

• avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

• samla in djur, t ex skalbaggar eller mollusker, eller i övrigt avsiktligt störa eller 
påverka djurlivet,

• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

• göra upp eld,

• anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, eller därmed jämförlig anordning annat 
än på anvisade platser – informations- och naturreservatsskyltar samt 
gränsmärken undantagna.

• anlägga orienteringskontroller eller snitslade spår.

Regulations
Within Grävlingabackarna Nature Reserve it is forbidden to:

• damage permanent natural objects or surface formations,

• camp, 

• pick, dig up or in any other way damage plants, 

• intentionally break or collect and remove dead wood,

• collect animals, e.g. beetles or molluscs, or in general intentionally disturb or 
affect the wildlife, 

• bring a dog not on a lead or any other pet which is not on a lead,

• light a fire,

• put up signs, posters, notices, or any other equivalent items other than at 
specified locations – information and nature reserve signs as well as boundary 
markers are excluded.

• set up orienteering checkpoints or marked trails.

Vorschriften
In den Naturschutzgebiete Grävlingabackarna ist es verboten:

• Naturobjekte oder Bodenfläche zu beschädigen,

• zu zelten,

• Pflanzen zu pflücken, auszugraben oder auf andere Weise zu schädigen,

• totes Holz absichtlich zu zerbrechen oder einzusammeln und zu entfernen,

• Tiere, z. B. Käfer oder Weichtiere, einzusammeln oder das Tierleben sonst 
absichtlich zu stören oder zu beeinflussen,

• Hunde oder andere Haustiere frei laufen zu lassen,

• Feuer zu machen,

• mit Ausnahme von Informationstafeln und Naturschutzgebietsschildern sowie 
Grenzzeichen außerhalb ausgewiesener Stellen Tafeln, Schilder, Inschriften, 
Plakate oder damit vergleichbare Anordnungen anzubringen.

• Orientierungsposten oder durch Papierschnitzel markierte Spuren anzulegen.
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Välkommen till Grävlingabackarna!


