
   

 
 

 

NATURRESERVAT I SKÅNE 

Ekedala 

I Ekedala gömmer sig ett ålderdomligt kulturlandskap i  
sluttningen ned mot Segeholmsån. Du upplever det genom att  
följa en 1 kilometer lång rundslinga. Eller går du upp i de övre 
beteshagarna och njuter av utsikten. Nere i dalgången slingrar sig 
Segesholmsån fram. Och i sluttningen på andra sidan ån breder den 
naturskogslika ädellövskogen ut sig. Block och träd är kraftigt moss-
bevuxna tack vare den höga luftfuktigheten. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra - 
var du än vistas. Ekedala är ett naturreservat, och för att skydda områdets natur och 
djurliv gäller särskilda föreskrifter. Genom att följa dessa hjälper du till att bevara 
områdets fantastiska natur. 

Du hittar mer information om naturreservatet och fullständiga föreskrifter på  
www.lansstyrelsen.se/skane/ekedala. 

ÅLDERDOMLIGT KULTURLANDSKAP 
På åsens sluttningar breder en ädellövskogen
ut sig. De flesta av träden är mellan 150 och  
175 år gamla. På sina ställen är bokskogen  
ogallrad och naturskogslik. Den höga luft- 
fuktigheten och långa skogliga kontinuiteten  
gör att block och träd är kraftigt mossbevuxna. 

Nere i ådalen finns rester av ett äldre, mycket tilltalan-
de, kulturlandskap med stengärdsgårdar, odlingsrösen 
och fägator som minner om tidigare generationers slit. 
På våren breder mattor av sippor, vårlök och svalört ut sig 
nere i dalen. Segesholmsån har rent och klart vatten. Bottenfaunan är synnerligen 
artrik och hyser flera olika arter av dagsländor, bäcksländor, nattsländor och bäck-
vattenbaggar. Strömstaren, som livnär sig på vattenlevande småkryp, kan ses i ån. 

 

FRILUFTSLIV 
I Ekedala finns en parkering och en kort rödmarkerad slinga på 1 km. Den går ned 
genom betesmarkerna till den meandrande ån i dalen. Genom att ströva fritt upp i 
de övre beteshagarna väntar en fin utsikt över kulturlandskapet. 

HITTA HIT 
Ekedala ligger ca 5 km söder om Degeberga där även närmsta hållplats ligger  
(Degeberga skolan). I bil kör du från Degeberga söderut på Trollemöllavägen och 
sväng sedan åt vänster in på Mörkavadsvägen. Fortsätt några km tills du når  
reservatsparkeringen på höger sida. 

HITTA MIG 
Skogsödlan kan ses i 

närheten av Ekedalas stenmurar. 
Ingen annan reptil i världen lever 
så långt norrut som skogsödlan. 

I Sverige finner man den hela 
vägen upp till kalfjället. 
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FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 2015 

Storlek: 14 hektar 
Kommun: Kristianstad 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
Skyddstyp: Naturreservat 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad. 

Det är inte  
tillåtet att elda, 
bryta eller plocka 
död ved. 

Det är inte  
tillåtet att gräva 
upp eller plocka 
växter. 

Det är inte tillåtet 
att ställa upp  
husvagn, husbil 
eller liknande  
över natten. 

Det är inte  
tillåtet att störa  
växt- och  
djurlivet. 

Släng skräp i  
soptunnan eller  
ta med hem om 
den är full. 

Jag visar hänsyn 
mot djur och 
människor i  
naturen. 

KONTAKT 
E-post: skane@lansstyrelsen.se 
Telefon:  010-224 10 00 

Facebook: facebook.com/skansknatur 
Instagram: instagram.com/skansknatur 
Läs mer: www.hittadinplats.se 
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 




