VERKEÅNS RENA VATTEN

Verkeån slingrar sig fram genom
reservatet. Den är ovanligt ren och
artrik för att vara en skånsk å i jordbruksbygd. Skuggande träd och svalt
grundvatten håller temperaturen nere
på sommaren och sumpskogar längs
åns stränder fungerar som små reningsverk. Ovanliga fiskar och insekter trivs i det
strömmande, klara och syrerika vattnet. På
gammal betesmark har en del träd fått åldras
och växa sig grova, och blivit eftertraktade
bostäder åt många djur, svampar och lavar.

NATURRESERVAT I SKÅNE
HITTA MIG
Bokoxen är en bred och
platt skalbagge med kraftiga
ben och käkar. Den 2-3 cm
långa skalbaggen är matt svart och
kallas ibland liten ekoxe. Larverna
lever i grova gamla stubbar och
stammar av bok. Gärna där veden
blivit mjuk och vitrötad sedan
svampen fnöskticka flyttat in.
Foto: Mostphotos

FRILUFTSLIV

Här finns stora vandringsmöjligheter. Både Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 6)
och Backaleden går genom området. Båda lederna är cirka 20 km enkel riktning.
I reservatets norra del går leden på Järens åsrygg, en av östra Skånes mäktigaste
rullstensåsar. I reservatet finns det flera rastplatser. Sätta upp tält och övernatta får
du endast göra på Vantalängan som ligger i det angränsande naturreservatet
Verkeån delområde 1 (max en natt).

Verkeån Agusa-Hallamölla
Verkeån rinner fram genom ett omväxlande landskap – inåt land
genom djupa raviner, genom barrskog och lövskog, ängar och åkrar
och slutligen skär den genom de sandiga backarna, ut mot havet.
Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra var du än vistas. Verkeån 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/verkean-agusa-hallamolla.

HITTA HIT

Närmaste busshållplats finns i Brunsvik eller Eljaröd. Parkeringar finns längs med
vägen från Eljaröd till Christinehof, bland annat vid Christinehofs slott och vid
Verkasjön.

FAKTA OM NATURRESERVATET
Bildat: 2009

Storlek: 1132 hektar

Kommun: Kristianstad,
Simrishamn & Tomelilla

Förvaltare: Naturvårdsverket

Hunden får följa
med - men den
måste vara
kopplad.

Vid Hallamölla är
det inte tillåtet att
elda eller grilla.
Grillplatser finns
vid Vantalängan
och vid Verkasjön.

Det är inte tillåtet
att bryta kvistar
eller plocka pinnar
eller skada död
ved.

Det är inte tillåtet
att paddla kanot
eller använda båt
eller liknande i
Verkeån.

Du får plocka
bär och svamp,
och blommor som
inte är fridlysta.

Det är inte
tillåtet att cykla
på vandringsleder
eller i terrängen.

Visa hänsyn till
dem som bor i
närheten, gå inte
så nära att du stör.

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

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
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