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Kungsmarken 

Strax öster om Lund ligger Kungsmarken. Här finns något för alla: 
prunkande orkidéängar, historiska spår som järnåldersgravar och 
fornborgar, en golfbana med ekologiskt tänk och en mångfald av 
fåglar och fjärilar. Kungsmarken har fått sin karaktär genom  
århundraden av betesdrift och slåtterbruk. På medeltiden lät  
ärkebiskoparna i Lund anlägga en befäst borg, Glumstorp, vars  
rester idag kan ses nordväst om sjön. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra 
- var du än vistas. Kungsmarken 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/kungsmarken. 

FLORA OCH FAUNA 
Den mycket långa tiden som öppen gräsmark 
har gett upphov till den unika ängsflora som 
finns idag. Här finns bland annat ett tiotal or-
kidéarter, såsom krutbrännare, Sankt Pers nycklar, 
Adam och Eva, göknycklar och nattviol. Andra 
arter är svinrot, humlesuga, brudborste och 
praktnejlika. Det finns totalt omkring 400 arter. 
Kungsmarken rymmer också ett rikt fågelliv. 
Storspov, gravand, rödbena, brandkronad 
kungsfågel, tornfalk och glada syns här. 

HITTA MIG 
Brandkronad kungsfågel ser 

ut som en punkigare version av 
vår vanliga kungsfågel. Den brand-
kronade kungsfågeln har en mer 

kontrastrikt fjäderdräkt och ett brett 
vitt ögonbrynsstreck. Den syns 

oftast under vår och höst.
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FRILUFTSLIV 
Lunds Akademiska Golfklubbs parkering och restaurang är en bra startpunkt. Här 
finns även toaletter och rastplats med bord och bänkar. Genom det öppna och 
kulliga landskapet går en rödmarkerad vandringsslinga (ca 3 km). Stigen går genom 
golfbanan, dungar, ängsmarker och betesmarker. Var uppmärksam på golfspel och 
betesdjur och visa hänsyn. 

HITTA HIT 
Cykelvägen mellan Lund och Södra Sandby (Hardebergaspåret) passerar strax intill 
Kungsmarken, liksom bussar. Välj hållplatsen ”Kungsmarken” på Sandbyvägen. 
Kommer du med buss från Lund följer du cykelvägen västerut för att komma under 
vägen (till norra sidan) där golfbanans parkering ligger. Ytterligare en parkering 
finns i nordost. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 1974 

Storlek: 230 hektar 
Kommun: Lund 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 

Skyddstyp: Naturreservat och  
     Natura 2000

KONTAKT 
E-post: skane@lansstyrelsen.se 

Telefon:  010-224 10 00 

Facebook: facebook.com/skansknatur 
Instagram: instagram.com/skansknatur 
Läs mer: www.hittadinplats.se 

NATURRESERVAT I SKÅNE 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad. 

Det är inte  
tillåtet att plocka, 
gräva upp eller 
skada växter. 

Det är inte  
tillåtet att störa 
omgivningen med 
ljudanläggning 
eller motsvarande. 

Det är inte tillåtet 
att köra bil, moped 
eller andra fordon 
utanför anvisade 
vägar. 

Det är inte  
tillåtet att tälta. 

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

Det är inte  
tillåtet att elda. 

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

www.lansstyrelsen.se/skane/kungsmarken
www.hittadinplats.se
https://instagram.com/skansknatur
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 




