NATURRESERVAT
Välkommen till Fulltofta gård och Fulltofta-Häggenäs
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Gäddeeken. En av
de gamla trädbjässar
som växer i Fulltofta
naturreservat.
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Ekarna och deras invånare. Fulltoftabygden är ett av Skånes
mest värdefulla eklandskap. I Kohagen, öster om Fiskarehuset,
står flera gamla och ihåliga jätteekar. En av dessa är Gäddeeken, en 500 årig bjässe som är ett av Skånes äldsta träd.
Ekarna är hem för en mängd sällsynta lavar och insekter, bland
annat den stora och spektakulära skalbaggen läderbagge.
Blommande gräsmarker. En lång tradition av slåtter och bete
har gjort floran rik. I betesmarken vid Djupadal finns en stor
mångfald av arter, som brudbröd, tjärblomster, stor blåklocka
och smörbollar. Den finludna, ovanliga backsippan står på
fäladsmarkerna, där vandringsleden i norr passerar.
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I naturreservaten Fulltofta och Fulltofta-Häggenäs finns
mycket att upptäcka. Det gamla kulturlandskapet är rikt på
fornlämningar. Här finns också en av Skånes äldsta ekar,
lummig ädellövskog, blomsterrika hagar och ett rikt fågelliv.

Vigg
Rikt fågelliv. Du har
Aythya fuligula
Tufted duck
chans att se många olika
Reiherente
fåglar i naturreservatets löv
skogar och anlagda dammar. Om
våren sjuder lundar och hagar av sång, från
lövsångarnas klingande röster till nötkråkans
grova kraxande. Under höst- och vårflyttningen rastar
stora mängder gäss och änder vid Ringsjön och Gäddängen,
och det blir stor dramatik om havsörn eller pilgrimsfalk dyker upp.

Rikt på fornlämningar. Ringsjöbygden togs i anspråk redan under
förhistorisk tid, vilket många fornlämningar vittnar om. Strax utanför
reservatet kan man besöka det framträdande järnåldersgravfältet vid
Nunnäs. Inom reservatets gränser finns bl a stenåldersboplatser, fossil
åkermark och en stensättning.
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Här är du

You are here / Ihr Standort

reservatsgräns

reserve boundary / Grenze des
Naturschutzgebietes

markerad led ”Magnhilds runda”
marked trail / markierter Weg

strandpromenad 700 m

lakeside walk 700 m / Uferweg 700 m

parkering

parking / Parkplatz

toalett

toilet / Toilette

rastplats

picnic area / Rastplatz

eldplats

fire place / Feuerstelle

utsiktstorn

Inom Fulltofta gård naturreservat är det förbjudet att:
• förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
• tälta eller ställa upp husvagn annat än på härför
avsedda platser,
• beträda besådd mark,
• anbringa plakat, affisch, inskrift eller annan liknande
anordning.
Inom Fulltofta-Häggenäs naturreservat är det för
bjudet att:
• gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller
ytbildning,
• framföra motordrivet fordon,
• tälta eller ställa upp husvagn,
• medföra ej kopplad hund,
• göra upp eld,
• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Smådopping

Ek

Föreskrifter

lookout / Aussichtsturm
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observationsplattform
platform / Plattform

tillgänglig anläggning
disabled access / barrierefrei Anlage

ädellövskog

Within the grounds of the Fulltofta gård nature reserve it is forbidden to:
• destroy or damage fixed natural objects or sur
faces,
• put up tents or park caravans other than in designated areas,
• cross cultivated land,
• put up boards, placards, posters or similar, or make
inscriptions.
Within the grounds of the Fulltofta-Häggenäs nature
reserve it is forbidden to:
• dig or in any other way damage fixed natural objects
or surfaces,
• drive motor vehicles,
• put up tents or park caravans,
• bring unleashed dogs,
• light fires,
• put up boards, placards, posters, signs or similar,
or make inscriptions.
Vorschriften
Im Naturschutzgebiet Fulltofta gård ist es verboten:
• Naturobjekte oder Bodenbildungen zu zerstören
oder zu beschädigen,
• außerhalb der hierfür bestimmten Plätze zu zelten
oder Wohnwagen oder ähnliches aufzustellen,
• besäte Flächen zu betreten,
• Plakate, Schilder, Inschriften oder damit vergleichbare Vorrichtungen anzubringen.
Im Naturschutzgebiet Fulltofta-Häggenäs ist es verboten:
• zu graben oder Naturobjekte oder Bodenbildungen
auf andere Weise zu beschädigen,
• Motorfahrzeuge zu benutzen,
• zu zelten oder Wohnwagen aufzustellen,
• Hunde frei laufen zu lassen,
• Feuer zu machen,
• Tafeln, Plakate, Schilder, Inschriften oder damit vergleichbare Vorrichtungen anzubringen.

broadleaf forest / Edellaubholzwald

övrig lövskog

other deciduous forest / sonstiger Laubwald

öppen betesmark

open pasture / offenes Weideland

åker

arable land / Acker

trädklädd betesmark

wooded pasture / baumbestandene Weide

Naturreservatet Fulltofta gård bildades 1971 och utvidgades 2018.
Reservatet består av 435 hektar landområde och 660 hektar
vattenområde. Naturreservatet Fulltofta-Häggenäs bildades 1977
och är 36 hektar stort. Syftet med reservaten är att bevara, vårda
och utveckla ett omväxlande jordbruks- och skogslandskap som
är av stort intresse för rekreation och friluftsliv.
Förvaltare är markägarna i samråd med Länsstyrelsen i Skåne län.
www.lansstyrelsen.se/skane
Reservaten ingår i EU:s ekologiska
nätverk av skyddade områden,
Natura 2000.
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