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Här är du

Reservatsgräns

Vägar

Byggnader

Lövskog

Öppen mark

Åker

You are here 

Reserve boundary

Roads

Buildings

Deciduous forest

Open land

Arable field

Naturreservatet Matsalycke bildades 1976 och omfattar  
ca 2 hektar. Syftet med reservatet är att bibehålla en  
asklund med rik örtvegetation och med spår av äldre hävd.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
www.lansstyrelsen.se/skane

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områ-
den, Natura 2000. Nätverket skapades för att hejda utrotningen 
av växter och djur och för att skydda deras livsmiljöer.

Föreskrifter 

Inom naturreservatet Matsalycke är det  
förbjudet att:
• störa djurlivet t ex genom närgången  

fotografering eller klättring i boträd,
• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående 

husdjur,
• göra upp eld,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada  

levande eller döda träd och att skada  
vegetationen i övrigt t ex genom att plocka eller 
gräva upp örter och gräs,

• tälta eller ställa upp husvagn samt,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller 

därmed jämförlig anordning.

Regulations
Within Matsalycke Nature Reserve it is  
forbidden to:
• disturb wildlife by close-up photography or  

climbing in nesting trees,
• bring unleashed dogs or other loose pets,
• light fires,
• break off branches, fell or in any other way  

damage living or dead trees, or damage other 
vegetation e.g. by picking or digging up herbs or 
grasses,

• camp or park caravans or,
• put up notice boards, placards, posters, signs, 

or similar, or make inscriptions.

Sankt Pers nycklar
Orchis mascula

Early-purple orchid

Humleblomster
Geum rivale
Water avens

Matsalycke skänktes den 12 maj 1956 till Naturskydds- 
föreningen för att den betade asklunden på båda sidor av  
vägen skulle bevaras. Sedan 1976 är området skyddat  
som naturreservat.

Marken har en historia som slåtteräng. Här slogs hö till  
djurens vinterfoder. Men det är snart hundra år sedan lien 
fick arbeta på ängen. Idag är området väster om vägen  
istället en trädklädd betesmark. Minnen från tiden som  
slåtteräng kan man hitta bland markernas växter, som 
gullvivor, humleblomster och orkidén Sankt Pers nycklar. 

I betesmarken står hamlade askar, där man en gång tog 
lövfoder till djuren. Idag slår askskottsjukan hårt mot  
träden, och en efter en ger de gamla askarna upp. 

Även området ned mot Helgeå, öster om vägen, var en 
gång i tiden slåttermark, men har sedan 1930-talet  
långsamt förvandlats till en alsumpskog.

Welcome to Matsalycke Nature Reserve

Matsalycke was donated to the Swedish Society for Nature  
Conservation on 12 May 1956, in order to preserve the grazed ash  
grove on either side of the road. Since 1976, the area is protected  
as a nature reserve.

The land was once a hay meadow, providing winter fodder for the  
animals. But it is almost a hundred years ago since hay was scythed 
here. Today, the area to the west of the road is a wooded pasture. 
Plants that remind us of the former meadow include cowslip,  
water avens and early-purple orchid. 

Pollarded ash trees grow in the pasture, where leaf fodder was  
gathered for the animals. Today, ash dieback is seriously affecting the 
trees, and one after another the old trees surrender to the desease. 

The area down towards Helgeå, to the east of the road, was also used 
for haymaking at one time. But since the 1930s, it has gradually  
developed into alder swamp forest.

Välkommen till Matsalycke


