
NATURRESERVAT

   
   

  V
ieån

Verum

Brogården

Bygdegård

Fotbolls-
plan

Trollasten

Klockehölen

Fågelskydds-

område

0 100 20050
Meter

Länsstyrelsen Skåne © Lantmäteriet Geodatasamverkan

P
ro

d
uk

tio
n 

Lä
ns

st
yr

el
se

n 
S

kå
ne

 2
01

8.
 T

ex
t:

 A
le

x 
R

eg
né

r, 
ka

rt
a 

&
 la

yo
ut

: M
on

a 
P

er
ss

on
.

Här är du
You are here

Reservatsgräns
Reserve boundary

Vägar
Roads

Mindre väg
Minor road

Skåneleden
Skåneleden trail

Rastplats Skåneleden
Rest area Skåneleden trail

Höjdkurvor
Contour lines

Sankmark
Wetland

Parkering
Parking

Barrskog
Coniferous forest

Ädellövskog
Broad-leaved deciduous forest

Öppen mark, bete/slåtter
Open land, grazing/hay-making

Trädklädd betesmark
Wooded pasture

Åker
Arable land

Naturreservatet Verum bildades 2015 och omfattar ca 16 hektar.  
Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och att skydda, 
vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer. Syftet är också att 
inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer  
tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

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

Delar av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000. Nätverket skapades 
för att hejda utrotningen av växter 
och djur och för att skydda deras 
livsmiljöer.

Naturreservatet består av en mosaik av ädellövskog, barrsumpskog, 
betesmarker och mader längs med den meandrande Vieån.

Vieån omges i reservatet av mader, öppna strandängar, som historiskt har 
nyttjats för slåtter. De gamla betesmarkerna intill är bevuxna med bland  
annat ek, hassel, avenbok och bok. Åkermarkerna i anslutning till  
betesmarkerna och maderna ger upphov till både biologiskt värdefulla  
brynmiljöer och en tilltalande kulturmiljö.

I Verum finns flera getryggsåsar som till stor del är täckta med ädellövskog. 
De flesta av träden har ännu inte uppnått en ålder på 100 år, men här och 
var finns bokkantlav och bokvårtlav som båda är beroende av äldre  
ädellövskogsmiljöer. 

På maden kan man få se enkelbeckasin och gulärla och i skogspartierna 
förekommer bland annat gröngöling, nötskrika och gärdsmyg. I Vieån finns 
förutom knipa även utter. Kalla vintrar kan man se uttrarnas spår i form av 
tassavtryck och de rännor som bildas när djuren kanar fram över snö och is.

Välkommen till naturreservatet Verum

             Föreskrifter

Inom naturreservatet Verum är det förbjudet att:
• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande 

svampar,
• avsiktligt bryta sönder eller samla in och föra bort död ved,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
• sätta upp tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed 

jämförlig anordning,
• samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka  

exemplar får dock samlas in under förutsättning att det 
inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor 
inte används.

• placera ut främmande föremål (tex geocacher eller dylikt).

             Regulations
Within Verum Nature Reserve it is forbidden to:
• damage fixed natural objects or surface formations,
• bring dogs or other pets unless on a leash,
• dig up plants, pick mosses, lichens or wood-living fungi,
• deliberately break up or collect and remove dead wood.

Furthermore, without permission from the County  
Administrative Board it is forbidden to:
• put up notice boards, signs, paper strips, posters,  

or similar, or make inscriptions,
• collect invertebrates, e.g. beetles. It is, however,  

permitted to collect occasional specimens, on condition 
that this does not violate the species protection  
regulations and that traps are not used,

• place out foreign objects (e.g. geocaches, or similar).

Welcome to Verum Nature Reserve. 
The nature reserve consists of a mosaic of  

broad-leaved deciduous forest, coniferous swamp forest,  
pastures and inundated fens along the meandering river Vieån. 

In the reserve, the river Vieån is surrounded by inundated fens, 
open wet meadows, historically used for hay-making.  
Oak, hazel, hornbeam and beech are among the species that 
grow in the adjacent old pastures. The fields connecting to the 
pastures and wet meadows create both biologically valuable 
edge habitats and an attractive cultural environment.

In Verum there are several sharp-crested eskers, largely covered 
in broad-leaved deciduous forest. Most of the trees are not yet a 
hundred years old, but here and there you find the lichens  
Lecanora glabrata and Pyrenula nitida, which both depend on old 
broad-leaved forest habitats. 

On the wet meadows you may see snipe and yellow wagtail, and  
the forested areas are home to for example green woodpecker, 
jay and wren. In the river Vieån you find both goldeneye and  
otter. In cold winters, look for otter tracks by way of paw prints 
and grooves formed when they slide across snow and ice.


