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Naturreservatet Esperöd bildades 2015, utvidgades 2018 och  
omfattar ca 22 hektar. Syftet med reservatet är att bevara  
biologisk mångfald och att skydda, vårda och återställa värdefulla 
naturmiljöer. Ädellövskogen och andra ingående naturmiljöer 
samt områdets långa kontinuitet som träd- och buskrik mark ska 
bevaras. Syftet är också att tillgodose behovet av områden för 
friluftslivet.

Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne.
www.lansstyrelsen.se/skane

              Föreskrifter

Inom naturreservatet Esperöd är det förbjudet att:
• sätta upp anslagstavla, skylt, inskrift, affisch eller 

liknande på fastigheter som ägs av  
Naturvårdsverket,

• utföra någon form av anläggning eller ställa upp 
för reservatet främmande föremål,

• framföra motorfordon eller cykel,
• rida eller köra med häst,
• medföra hund annat än hållen i fysiskt koppel,
Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens  
tillstånd:
• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra  

ryggradslösa djur annat än genom håvning,  
handplockning eller annan selektiv metod med 
efterföljande återutsättning inom naturreservatet. 
Kravet på återutsättning gäller inte enstaka  
beläggsexemplar av varje art under förutsättning 
att insamlandet inte bryter mot fridlysnings- 
bestämmelserna,

• samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, 
med undantag av enstaka beläggsexemplar, 
under förutsättning att insamlandet inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna.

               Regulations
Within Esperöd Nature Reserve it is forbidden to:
• put up notice boards, signs, posters, or similar, 

or make inscriptions on properties owned by the 
Swedish Environmental Protection Agency,

• carry out any form of construction work or erect 
objects alien to the reserve,

• drive motor vehicles or ride bicycles,
• ride or drive horses, 
• bring dogs unless kept on a physical leash.
Furthermore, without permission from the County 
Administrative Board it is forbidden to:
• catch insects, spiders, gastropods or other  

invertebrate animals other than by netting,  
hand picking or other selective method with  
subsequent reintroduction within the nature  
reserve. The requirement for reintroduction does 
not apply to individual voucher specimens of each 
species on condition that the collection is not 
contrary to the species protection regulations,

• collect mosses, lichens or wood-living fungi with 
the exception of individual voucher specimens and 
on condition that the collection is not contrary to 
the species protection regulations.

Hasselmus
Muscardinus  
avellanarius
Dormouse

Ramslök 
Allium ursinum

Wild garlic

Långbensgroda
Rana dalmatina

Agile frog

Välkommen in bland träd och buskar i  
naturreservatet Esperöd. Det variationsrika  
området med skog, buskmarker och  
småvatten är hemvist för både sandödla, 
hasselmus och långbensgroda. 
Naturreservatet består till stor del av ädellövskog, som 
domineras av avenbok och ek. Här växer ekorrbär,  
aklejruta och liljekonvalj. Området hyser en stabil  
population av den sällsynta skalbaggen bokskogslöpare. 
I de östra delarna finns ett fuktigt stråk med björkskog 
samt öppna, buskrika marker med stort inslag av hassel. 

Buskmarkerna är viktiga miljöer för både växter och djur.  
I öppna områden och gläntor kan man, om man har tur, 
se sandödlan kila förbi. Den lägger sina ägg i varm sand 
och kräver därför att det finns öppna sandblottor.  
De sällsynta växterna ekorrsvingel, vittåtel och flockarun 
har hittats i området.

I de östra delarna av reservatet fanns fram till 1950-talet 
ett grustag. I samband med täktverksamheten uppstod 
också ett par smådammar som idag är betydelsefulla  
livsmiljöer för ett antal groddjur. Den sällsynta långbens-
grodan leker i de grunda smådammarna, och här finns 
även vanlig groda samt både större och mindre  
vattensalamander.

Längst i norr ligger ett område som består av en gammal 
fruktodling. Den har växt igen och är nu en spännande 
buskmark med hassel, björnbär och ärttörne. Här, liksom 
i övriga delar av naturreservatet, trivs den skygga hassel-
musen. Den är svår att få syn på men håll utkik efter dess 
bo uppe i buskarna. 

Välkommen till Esperöd

Welcome to Esperöd!

Welcome to roam among trees and bushes in Esperöd  
Nature Reserve. The varied countryside with forests, shrub 
vegetation and small waters is home to sand lizard, hazel 
dormouse and agile frog. 

The nature reserve consists largely of broad-leaved  
deciduous forest, dominated by hornbeam and oak.  
May lily, French meadow-rue and lily-of-the-valley grow 
here. The area also has a stable population of the rare blue 
ground beetle. In the eastern part of the reserve, you find a 
wet belt of birch forest and open, shrubby ground with  
a large proportion of hazel. 

The shrub vegetation provides important habitats for both 
plants and animals. With luck, you may see a sand lizard 
scuttle past in open areas or clearings. It lays its eggs in 
warm sand and therefore requires bare sandy patches. 
Squirreltail fescue, silver hair-grass and common centaury 
are among the rare plants found in the reserve. 

Until the 1950s, there was a gravel pit in the eastern part of 
today’s reserve. A couple of small ponds developed as a  
result of extraction activities. By now, they are valuable  
habitats for a number of amphibians. The rare agile frog 
spawns in the shallow ponds, along with common frog, 
common newt and great crested newt.

An overgrown orchard is found in the northernmost part of 
the reserve. The fascinating shrub vegetation includes hazel, 
blackberry and gorse. The timid hazel dormouse thrives here 
and in other parts of the reserve. It is difficult to spot, but 
look out for its nests in the branches.


