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NATURRESERVAT 
Välkommen till Hallabäckens dalgång – porlande bäckar och lövskogsklädda branter 
När du vandrar genom Hallabäckens dalgång sträcker sig 
Söderåsens branter upp på ena sidan och på andra sidan, 
i dalen, porlar Hallabäcken. Mestadels går stigen genom lummig 
ädellövskog men ibland öppnas skogen upp av 
gamla diabastäkter, betesmarker och ett rikkärr. 

Horstar, stenbrott och stengärdsgårdar 

Du befinner dig precis i förkastningszonen 
där horsten, Söderåsen, pressades 
upp för 150-200 miljoner år sedan. 
Nedanför breder den bördiga slätten 
ut sig med betesmarker och åkrar. 
I reservatets mitt tornar den mäktiga 
Älehallen upp sig, där knotiga bokar 
växer till synes direkt ur de 
gråa sandstensklipporna. 

På 1800-talet stod träden som glesast 
här på åsens sluttning. Det låg flera torp 
i området och i utmarksskogen gick djuren 
på bete. Längs bäcken bredde fuktiga ängar ut sig. 
Spåren från våra förfäder är många. Här finns gott om 
stengärdsgårdar, torpruiner, mäktiga branter från diabas
brytningen och hålvägar som nötts av vagnshjul, fötter och hovar. 

En blomstrande skog och ett rikt kärr 

Hallabäckens dalgång är rik på liv. Mer än 600 olika arter av 
kärlväxter finns här. I den näringsrika myllan trivs den ovanliga lilla 
skogsveronikan och de praktfulla orkidéerna grönvit nattviol och 
Sankt Pers nycklar. Längst i sydost ligger Orrödskärret. Det kalkhaltiga 
vattnet har tillsammans med liar och betesdjur skapat ett blomstrande 
rikkärr med majviva, kärrknipprot och tätört. 

Även om skogen ibland har varit hårt utnyttjad så har träden fått 
stå kvar i branterna. Därför finns här ovanliga lavar och svampar, till 
exempel stiftklotterlav och violgubbe, som trivs i gammal ädellövskog. 

I dalgången häckar omkring 70 fågelarter. Har du tur kan du få 
se forsärlan leta mat längs bäcken eller stenknäcken krossa en 
körsbärskärna med sin kraftiga näbb. 

Forsärla 

Motacilla cinerea 
Grey wagtail 

Stenknäck 

Coccothraustes coccothraustes 
Hawfinch 

Violgubbe

Gomphus clavatus
Pig’s ears 

Åvarps naturreservat 

Åvarps fälads 
naturreservat 

Älehallen 

Grönvit nattviol 

Platanthera chlorantha
Great butterfly orchid 

Skogsveronika 

Veronica montana 
Wood speedwell 

Tätört 

Pinguicula vulgaris 
Common butterwort 

Majviva 

Primula farinosa
Bird’s eye primrose 

You are standing in the fault zone where the horst Söderåsen was forced up 
some 150-200 million years ago. The fertile plains with pastures and fields 

stretch out below. In the middle of the Reserve, the mighty escarpment of Älehallen 
looms up. It looks as though the gnarly beech trees grow directly out of the grey 
sandstone escarpment. 

The number of trees was at its lowest in the 1800s on the slopes of the ridge. 
There were several crofts in the area and the animals grazed in the outlying woodlands. 
Wet meadows lay alongside the stream, from which hay was cut.  

Hallabäckens Dalgång (Hallabäcken Valley) is full of life. There are more than 600 
different species of vascular plants here. The unusual and small wood speedwell and 
the magnificent great butterfly orchid and early purple orchid thrive in the nutrient 
rich soil. Orrödskärret lies furthest to the southeast. The calcareous water along with 
scythes and grazing animals have created a rich fen full of flowers such as bird’s eye 
primrose, marsh helleborine and common butterwort. 

Even if the woodland on several occasions has been heavily exploited, the trees on 
the slopes have been left. This is why there are rare lichens and fungi here, such as 
Opegrapha vermicellifera and pig’s ears, which thrive in old broadleaved woodland. 

Some 70 species of bird breed in the valley. If you are lucky you may see a grey 
wagtail looking for food along the stream or a hawfinch crushing a cherry seed with its 
powerful beak. 

Föreskrifter 

Inom naturreservatet Hallabäckens dalgång är det förbjudet att: 

•	 skada fast naturföremål eller ytbildning, genom att gräva eller på annat sätt 
skada block, stenar, rasbranter, terrängformer eller stenmurar, 

•	 klättra i bergbrant som är markerad på kartan, under tidsperioden 1 februari
till 15 september, 

•	 ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, eller motsvarande, 

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

•	 gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, 

•	 föra bort ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda 
stående eller liggande träd och buskar, 

•	 elda annat än på av förvaltaren särskilt anvisad plats, 

•	 cykla eller rida annat än på anvisade vägar, 

•	 inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 

•	 avsiktligt störa eller påverka djurlivet, t.ex. genom att hacka eller flytta på 
förmultnande ved. 

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens godkännande: 

•	 sätta upp tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig 
anordning. 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd: 

•	 samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller musslor, 

•	 placera ut främmande föremål (t.ex. geocacher eller dylikt). 

Regulations

Within Hallabäckens dalgång Nature Reserve it is forbidden to: 

•	 damage natural objects or geological formations, by digging up or in any other
way damaging boulders, stones, scree slopes, formations or stone walls, 

•	 climb up the cliff which is marked on the map, between 1st February and 
15th September, 

•	 park up or stay overnight in a caravan, camper van or equivalent, 

•	 bring dogs or other pets not on a lead,

•	 dig up plants, pick mosses, lichens or wood-living fungi,

•	 remove wood, break branches, fell or in any other way damage living or 
dead, standing or fallen trees and bushes, 

•	 light a fire other than in designated places, 

•	 cycle or horseride other than on designated roads, 

•	 plant out foreign (for the site) plant or animal species, 

•	 intentionally disturb or have an impact on wildlife, such as by chopping or
moving decaying wood.

Stora
Älehallen 

Lövskog
Deciduous woodland 

Öppen mark
Open land 

Odlad mark 
Arable land 

Våtmark/Sumpskog
Wetland/Wet woodland 

Betesmark 
Pasture

Reservatsgräns
Reserve boundary
Annat natureservat 
Other nature reserve 

Höjdkurva 
Stubbaröd 

Contour line 

Bilvägar 
Roads 

Markväg/gångstig

Without permission from the County Administrative Board it is 
forbidden to: 

•	 put up signs, posters, plaques, tape, notices or any other equivalent items.

Without written permission from the County Administrative 
Board it is also forbidden to: 

•	 catch invertebrates, such as beetles or mussels,

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

Vägbom
Barrier

Gångstig
Footpath 

Klättringsförbud 1/2 - 15/9 
Climbing prohibited 1/2 - 15/9 N 
Parkering
Car park

Information
0 500Information

Meter

You are here 
Här är du Länsstyrelsen Skåne, © Lantmäteriet Geodatasamverkan 

Naturreservatet Hallabäckens dalgång bildades 2014 och omfattar 234 ha. Syftet 
med reservatet är att bevara och utveckla värdena avseende natur, kulturhistoria och 
rekreation för framtiden. 

Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 

Nätverket skapades för att hejda utrotningen av växter och 
djur och för att skydda deras livsmiljöer. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. 

www.lansstyrelsen.se/skane 
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