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Här är du

Reservatsgräns

Väg

Mindre väg

Traktorväg

Vattendrag

Höjdkurvor

Sankmark

Parkering             

Barr- och blandskog

Lövskog

Öppen mark

Åker

You are here
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Naturreservatet Ekedala bildades 2015 och omfattar ca 14 hektar. 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att 
skydda, vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer, som 
områdets kulturpräglade betes- och åkermarker, ädellövskogen och 
vattenmiljön (Segesholmsån). Syftet är också att inom ramen för 
detta tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

 Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

www.lansstyrelsen.se/skane

Föreskrifter

Inom naturreservatet Ekedala är det förbjudet att:
• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande mellan 

kl 00.00 – 06.00,
• gräva upp, eller plocka växter för kommersiellt bruk, 

eller samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,
• avsiktligt bryta sönder eller samla in och föra bort  

eller elda död ved,
• medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i 

koppel,
• anordna tävling eller annan aktivitet som kan störa 

växt- och djurlivet.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens  
tillstånd:
• sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande,
• placera ut främmande föremål (tex geocacher eller 

dylikt),
• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra  

ryggradslösa djur annat än genom håvning,  
handplockning eller annan selektiv metod.

Regulations

Within Ekedala Nature Reserve it is forbidden to:
• damage fixed natural objects or surface formations,
• park caravans, campers, or similar between  

12 p.m. and 6 a.m.,
• dig up, or pick plants for commercial use, or gather 

mosses, lichens or wood-living fungi,
• deliberately break off or collect and remove dead 

wood,
• bring unleashed dogs or other loose pets,
• organise competitions or other activities that may 

disturb flora and fauna.

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

make inscriptions, 
• place out foreign objects (e.g. geocaches, or similar),
• catch insects, spiders or other invertebrate animals 

other than by netting, hand picking or other selective 
method.

Den djupa ravinen med den slingrande  
Segesholmsån i botten gömmer både  
värdefulla ädellövsskogar och ett  
ålderdomligt jordbrukslandskap. 

De öppna markerna påminner om hur småskaligt  
jordbruket en gång var. Stengärden, fägator och  
odlingsrösen delar in marken i små bitar.  
Det mesta av den öppna marken har varit ängs- och  
betesmark men insprängt ligger mindre åkerlappar. 

På de branta sluttningarna nere i dalen växer en  
variationsrik bokskog med inslag av ask och rönn.  
I den höga luftfuktigheten trivs mossor, bland annat 
skånsk sprötmossa, skör lansmossa, källtuffmossa och 
sipperkrypmossa. Här finns även spännande svampar 
som kejsarspindling och nunnespindling.

Längst ned i dalgången rinner Segeholmsån.  
Dess klara och rena vatten skapar en hemvist för  
många bottenlevande djur. Strömstaren kan vintertid  
ses längs ån. Den dyker i det klara vattnet på jakt efter 
insekter och larver.

Välkommen till Ekedala

Welcome to Ekedala Nature Reserve

The deep ravine with a meandering stream at the bottom hides 
both valuable broad-leaved deciduous forests and an ancient 
agricultural landscape. 

The open areas are a reminder of the small-scale farming in the 
past. Stone walls, cattle paths and clearance cairns divide the 
land into small parcels. Most of the land was used as meadows 
and pastures, interspersed with small plots for cultivation. 

A biologically diverse beech forest with elements of ash and 
rowan grows on the steep slopes in the valley. Mosses such as 
twist-tip feather-moss, wavy beard-moss, fern-leaved  
hook-moss, and fountain feather-moss thrive in the high  
humidity. You can also find exciting fungi such as the webcaps 
Cortinarius elegantissimus and Cortinarius foetens.

At the bottom of the valley runs the river Segeholmsån.  
Its clean and clear water provides a habitat for many  
bottom-living animals. White-throated dipper can be seen 
along the river in winter, diving in the clear water for insects 
and larvae.

Kejasarspindling 
Cortinarius elegantissimus

Gulsparv
Emberiza citrinella

En-två-tre-fyra-fem-sex-sjuuuu.... Kan du räkna till sju så är det 
lätt att lära sig gulsparvens sång (Emberiza citrinella).  
Den häckar gärna i buskmarker och beteshagar. 

One-two-three-four-five-six-seven... If you can count to seven, 
you can easily remember the call of the yellowhammer.  
It likes breeding in scrub and pastures.


