
NATURRESERVAT 
Välkommen till naturreservatet Lilla Köpinge 
I Lilla Köpinges sandiga gräsmarker finns många blommor som bara trivs där det finns sand. Fetknopp,  
gråfibbla och gulmåra lyser upp med gult. Här och var sticker blåeld och blåmonke upp. Fläckvis skimrar det 
i rosa-lila av ljung, backnejlika och backtimjan. 

I de sandiga miljöerna trivs även många bin och fjärilar. Särskilt imponerande är mångfalden av vildbin som 
väddgökbi, stäppbandbi, släntmalbi, rödtoppebi, punktblodbi, lusebi, hedsidenbi och alvarsmalbi. Bland 
fjärilarna kan du se olika bastardsvärmare i svart och rött, turkos-grön ängsmetallvinge och hedpärlemorfjäril 
och ängsnätfjäril i orange. 

I tallskogen finns hålhäckande fåglar och vedlevande insekter. Det är särskilt de solexponerade äldre tallarna 
och den grova döda veden som erbjuder mat och boplatser åt såväl hackspettar som små skalbaggar.  
Andra exempel på fåglar i naturreservatets skog och öppna mark är rödhake, svarthätta och de mer ovanliga 
arterna sånglärka, spillkråka och kungsfågel. 

Lilla Köpinge blev naturreservat 2019, och området är under iordningställande. Parkeringsplatser ska 
anordnas och det kommer att göras anpassningar för ridning. Igenväxningsvegetation ska röjas bort, 
sandblottor och groddammar skapas och på sikt kommer delar av tallskogen i västra delen att glesas ut. 
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Naturreservatet Lilla Köpinge bildades 2019 och omfattar 
ca 33 hektar. Syftet med reservatet är att bevara biologisk 
mångfald och att skydda, vårda och återställa värdefulla 
naturmiljöer. Områdets torra hedar, sandmiljöer, tallskog och 
blandlövskog ska bevaras och i förekommande fall 
restaureras. 
Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk 
mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden 
för friluftslivet. 

        Föreskrifter 
Inom naturreservatet Lilla Köpinge är det 
förbjudet att: 
• ställa upp husvagn, husbil eller liknande 

under tiden 00:00-05:00, 
• gräva upp växter, 
• ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som 

inte hålls i fysiskt koppel, 
• dumpa trädgårdsavfall eller plantera eller så 

in växter eller sätta ut djur. 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens 
skriftliga tillstånd: 
• samla in ryggradslösa djur, 
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, 

inskrift eller därmed jämförlig anordning an
nat än tillfälligt för naturstigar, frågesporter 
eller tipspromenader. 

• placera ut främmande föremål. 

Fastställda platser för parkering kommer på sikt 
att anordnas, liksom en särskild ridled. 

-

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
www.lansstyrelsen.se/skane 
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