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Brinkahagen-Möllerödsnäs naturreservat bildades år 2015 och omfattar cirka 50 hektar land. Syftet 
med reservatet är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda och återställa värdefulla 
naturmiljöer. Områdets ädellövskog och värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter ska 
skyddas, återställas och nyskapas. Syftet är också att inom ramen för bevarande av bilogisk mångfald 
och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.      
Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne.  

www.lansstyrelsen.se/skane

Brinkahagen-Möllerödsnäs Nature Reserve was created in 2015 and covers an area of some 50 hectares 
of land. The aim of the Reserve is to conserve biodiversity and to protect, care for and restore valuable 
habitats. The broadleaved woodland and valuable natural environments and habitats for species of 
conservation concern should be protected, restored 
and created. The aim is also to meet the needs of 
recreation within the framework of the conservation 
of the biodiversity and habitats. The Nature Reserve 
is managed by the County Administrative Board of 
Skåne.  
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Föreskrifter
Inom Brinkhagen-
Möllerödsnäs naturreservat 
är det förbjudet att:

• plocka svamp (gäller ej plockning för 
husbehov av kantarell och soppar),

• gräva upp växter, plocka mossor eller 
lavar,

• göra upp eld (gäller ej vid eldning i 
iordningställd eldstad på Lilleön med 
medhavd ved),

• medföra hund eller annat husdjur som 
ej hålls i koppel,

• framföra motordrivet fordon,
• avsiktligt bryta sönder eller insamla 

och bortföra död ved.

Vidare är det förbjudet att utan 
länsstyrelsens tillstånd:
• anbringa tavla, skylt, 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,

• utplacera främmande föremål (t ex 
geocachar eller dylikt).

Regulations
Within Brinkhagen-
Möllerödsnäs Nature 
Reserve it is forbidden to:

• pick mushrooms (does not apply 
to those picking chanterelles and 
boletes for personal use),

• dig up plants, pick mosses or lichens,
• make a fire (does not apply to making 

a fire in the designated fireplace at 
Lilleön with wood you have taken 
with you),

• bring dogs or other pets not on a lead,
• drive a motor vehicle,
• intentionally break or collect and 

remove dead wood.

Without permission from the County 
Administrative Board it is also forbidden to:
• put up posters, signs, notices, 

plaques or any other equivalent items,
• collect invertebrates, such as beetles. 

One off samples may be collected 
on the basis that this does not 
contravene any wildlife protection 
legislation and that traps are not used,

• put out foreign objects (e.g. 
geocaches or equivalent).

Välkommen till Brinkahagen-Möllerödsnäs  – bokar, brinkar och svampar

Ädellövskogen i Brinkahagen-Möllerödsnäs 
naturreservat möter besökaren med en varm 
omfamning. En markväg genom vardera området 
bjuder på en lätt promenad och en strandnära 
stig slingrar kring udden Möllerödsnäs.
Svampkännarna letar sig ner mot de mera 
vildvuxna strandbrinkarna. 

Löv, kalk och död ved 
Naturreservatet har varit skogklätt under mycket 
lång tid. Här växer mest bok med inslag av ek, ask, 
fågelbär, avenbok och hassel. Träden varierar i ålder 
och de äldsta är bortåt 150 år gamla. Den kalkrika 
marken ger förutsättning för en rik örtflora med bland 
annat tandrot och blåsippor. Kalken gynnar också 
många arter av snäckor. I delar av området finns rikligt 
med död ved till nytta för många insekter och, inte 
minst, svampar.

Rara svampar
Den höga, jämna, fuktigheten i skogen gör att många 
arter av svampar trivs i reservatet. Sänkningen av 
Oppmannasjön i slutet av 1800-talet har bidragit 
med nya, relativt varma, strandbrinkar. Detta gör 
Brinkahagen-Möllerödsnäs till en av norra Europas 
rikaste lokaler för marklevande svampar. Här finns ett 
sjuttiotal sällsynta eller hotade svamparter. 

The broadleaved woodland in 
Brinkahagen-Möllerödsnäs Nature 
Reserve welcomes visitors with a 

warm embrace. A track through each of 
the areas offers easy walking and a path 
close to the shore winds its way around 
the Möllerödsnäs peninsula. Mushroom 
experts should find their way down to the 
more untamed banks of the lake. 

Leaves, chalk and dead wood 
The Nature Reserve has been wooded for 
a very long time. Beech is most common 
with patches of oak, ash, cherry, hornbeam 
and hazel. The trees vary in age and the 
oldest are some 150 years old. The chalk 
rich soils provide the conditions for a rich 

flora including coral root and liverleaf. The 
chalk also favours many species of snails. 
In parts of the area there is a lot of dead 
wood, good for many insects and, not 
least, fungi. 

Rare fungi
The high, even humidity levels in the 
woodland mean that many species of fungi 
thrive in the Reserve. The lowering of Lake 
Oppmannasjön at the end of the 1800s 
provided new, relatively warm banks along 
the shore. This means that Brinkahagen-
Möllerödsnäs is one of the richest sites in 
Northern Europe for ground-living fungi. 
Some 70 rare or threatened species have 
been found here. 

Pantermusseron (Tricholoma 
filamentosum) är stor och 
kraftig och doftar mjöl.
Tricholoma filamentosum

Violgubbe (Gomphus 
clavatus) är en av de hotade 
arterna i reservatet. Den  
bildar bortåt tio meter stora 
häxringar. 
Pig’s ears

En pampig havsörn 
(Haliaeetus albicilla) seglar 
ibland majestätiskt över 
naturreservatets öar.

White tailed eagle 

Storrams (Plygonatum 
multiflorum) blir bortåt 70 
cm hög. Blommorna är 
ganska små och de vackra, 
röda bären är giftiga
Solomon’s seal 

Blåsipporna (Hepatica 
nobilis) hälsar våren redan 
i april på de kalkrika 
markerna.
Liverleaf

Blek fjunfoting 
(Hydropus subalpinus) 
växer i lövskog på små 
begravda träpinnar.
Hydropus subalpinus

Grönticka (Albatrellus 
christatus) växer inte på trän 
utan på marken och finns i 
gamla bokskogar i närheten av 
kalkrik mark.
Albatrellus christatus

Rävspindling (Cortinarius 
vulpinus) är beroende av 
rötter till gamla bokar på 
kalkrik mark.
Cortinarius vulpinus


