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Den sällsynta sandödlan trivs på torra, 
solstekta marker med ljung, gräs och örter 
och har en stark population i Drakamöllan. 

0 300 meter

• gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda   
 träd och buskar,
• plocka blommor eller gräva upp växter,
• medföra hund annat än i koppel,
• avsiktligt störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering av   
 fågelbo,
• skada hägnader, gärdsgårdar, skyltar eller andra anordningar,
• göra upp eld annat än på anvisad plats under tid då eldnings-  
 förbud inte råder,
• tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande   
 annat än på anvisade parkeringsplatser,
• framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och   
 parkeringsplatser,
• utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet   
 främmande föremål,
• på ett störande sätt använda ljudanläggning eller motsvarande,
• anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed    
 jämförlig anordning,
• rida eller framföra fordon annat än på för ändamålet upplåtna   
 stigar och vägar,
• utan länsstyrelsens och berörd markägares tillstånd anordna   
 tävling eller annan aktivitet som kan störa växt- eller djurlivet.

§ Föreskrifter
Inom reservatet är det förbjudet att:

Vorschriften
Im Naturschutzgebiet ist es verboten:

• zu graben oder Naturobjekte oder Bodenfläche auf andere 
 Weise zu beschädigen,
• Zweige abzubrechen oder lebende oder tote Bäume und    
 Sträucher zu fällen oder auf andere Weise zu beschädigen,
• Pflanzen zu pflücken oder auszugraben,
• Hunde frei laufen zu lassen,
• das Tierleben z. B. durch Nahaufnahmen von Vogelnestern 
 absichtlich zu beeinträchtigen,
• Zäune, Schilder oder andere Vorrichtungen zu beschädigen,
• während der Zeit, in der kein Feuerverbot herrscht, außerhalb   
 ausgewiesener Stellen Feuer zu machen,
• zu zelten oder außerhalb ausgewiesener Parkplätze 
 Wohnwagen, Wohnmobil oder Ähnliches aufzustellen,
• außerhalb ausgewiesener Straßen und Parkplätze Motorfahr-
 zeuge zu benutzen,
• Anlagen welcher Form auch immer einzurichten oder mit dem   
 Naturschutzgebiet nicht zu vereinbarende Gegenstände 
 aufzustellen,
• Musikanlagen oder Ähnliches auf störende Weise zu benutzen,
• Tafeln, Schilder, Inschriften, Plakate, Markierungsstreifen oder   
 damit vergleichbare Vorrichtungen anzubringen,
• außerhalb für diesen Zweck freigegebener Pfade und Straßen zu   
 reiten oder Fahrzeuge zu benutzen,
• ohne Erlaubnis der Provinzialregierung und des betroffenen    
 Grundeigentümers Wettkämpfe oder andere Aktivitäten zu 
 veranstalten, die Flora oder Fauna beeinträchtigen können.

Regulations
Within the grounds of the reserve it is forbidden to:

• dig or in any other way damage fixed natural objects or surface   
 formations,
• break branches, fell or otherways damage living or dead trees or   
 shrubs,
• pick flowers or dig up plants,
• bring dogs unless on a lead,
• deliberately disturb wildlife, e.g. by close-up photography of   
 birds’ nests,
• damage fences, signs or other fixtures,
• light fires other than in designated places during periods when  
 there are no restrictions in force,
• camp or park caravans, campers or similar other than in    
 designated parking areas,
• drive motor vehicles other than on designated roads and parking   
 areas,
• carry out any form of construction work or erect objects alien to   
 the reserve,
• cause disturbance by operating sound equipment or similar,
• put up notice boards, signs, inscriptions, posters, trail-marking   
 strips or similar,
• ride horses or drive vehicles other than on designated paths and   
 roads,
• arrange competitions or other activities that may disturb flora   
 and fauna without permission from the county administrative   
 board and the affected landowner.

Stor sandlilja
Anthericum liliago 
St Bernard’s lily
Astlose Graslilie

Månhornsbagge
Copris lunaris
Horned dung beetle
Mondhornkäfer

Svartfläckig blåvinge 
lever enbart på 
backtimjan och är 
dessutom beroende 
av att larven blir 
hemburen av en 
myra, i vars bo den 
förpuppas. 

Backtimjan
Thymus serpyllum
Wild thyme
Sand-thymian

Svartfläckig blåvinge
Maculinea arion
Large blue 
Quendel-Ameisenbläuling

Drakamöllans
naturreservat

Kumlans
naturreservat

Bäckholmen

Drakamöllan

Orehuset

Björshus

Julebodaån

0 300 meter

Drakamöllans öppna hedar bjuder på lågvuxen 
blomsterprakt och ett rikt insektsliv med många 
sällsynta arter. Från bokskogen hörs sommar-
gyllingen i kören av fågelröster och längs Jule-
bodaån finns chans att se den den blixtrande blå 
kungsfiskaren.

Uråldrigt kulturlandskap. Reservatets hedar är res-
ter av ett urgammalt kulturlandskap. Människor har 
under tusentals år bedrivit ett vandrande åkerbruk på 
de torra sandmarkerna. Varje åkerlapp odlades under 
en kort tid och låg sedan i träda under långa perioder, 
ibland uppemot 30 år. Trädorna betades tills det var 
dags för ny uppodling. Resultatet har blivit en unik 
sandhedsvegetation. Hedarna betas av hästar och får 
för att inte växa igen. Plöjning, uppodling och brän-
ning ingår också i skötseln.

Hedar och sandstäpp. Ljung och olika sorters gräs 
är typiska inslag i sandhedarnas lågvuxna vegetation. 
Men här finns också sällsynta örter som hedblomster 
och dvärgjohannesört. Fläckvis förekommer sand-
stäpp, en mycket ovanlig naturtyp som bara utvecklas 
på kalkrik sand. Stor sandlilja och gräset tofsäxing 
är typiska inslag i  sandstäppens exklusiva flora. 
Den kalkhaltiga sanden gör att även svampfloran 
är speciell, med ovanliga arter som stjälkröksvamp 
och dvärg jordstjärna. Fina partier med sandstäpp 
finns också i det angränsande natur-
reservatet Kumlan. 

Sällsynta insekter. På hösten lockas  nässelfjärilar 
och citronfjärilar i mängder till ljungens nektarrika 
blommor. De unika hedarna är också livsmiljö för 
många sällsynta fjärilar, som silversmygare och svart-
fläckig blåvinge. Även bland skalbaggarna finns ovan-
liga arter, däribland flera dyngbaggar som är beroen-
de av varma, öppna betesmarker med lättgrävd sand. 
Månhornsbagge är en av dem. Honan gräver en gång 
under en spillningshög och rullar sedan ner kulor av 
dynga i gången. På varje kula läggs ett ägg. Dyngan 
fungerar sedan som matsäck när larven kläckts.

Fågelliv. Sommargyllingen har ett starkt fäste i 
 reservatet. Under tidiga, klara morgnar i maj och bör-
jan av juni finns goda chanser att få höra den flöj-
tande, vemodiga sångstrofen. Att få syn på den är 
svårare eftersom sommar gyllingen helst håller till 
högt uppe i träd kronorna. Andra färgstarka fåglar 
i reservatet är kungsfiskare och forsärla, som kan 
ses längs Julebodaån.
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Kungsfiskare
Alcedo atthis
Common Kingfisher  
Eisvogel

Välkommen till Drakamöllan
Här är du
You are here / Hier befinden Sie sich

information
information / Information 

parkering
parking / Parkplatz

toalett
toilet / Toilette

rastplats
picnic area / Rastplatz

utsiktsplats
viewpoint / Aussichtspunkt

reservatsgräns
reserve boundary / Grenze des Naturschutzgebietes

Skåneleden
Skåneleden trail / Wanderweg Skåneleden

markerad led
marked trail / markierter Weg

stig
path / Pfad

hed
grass-dominated heathland / Grasheide

ljunghed
heathland / Heidekraut-Heide

sandstäpp
sandy steppe / Sandsteppe

gräsmark
grassland / Grasland

kulturbetesmark
pasture / Weideland

lövskog
deciduous forest / Laubwald

barrskog
coniferous forest / Nadelwald

vattendrag
watercourse / Wasserlauf

Största delen av området har varit skyddat som naturminne sedan 1962 men 
naturreservatet Drakamöllan bildades 2006. Reservatet är cirka 147 hektar stort. 
Syftet med reservatet är bland annat att bevara ett ålder domligt odlingslandskap 
och värdefulla livsmiljöer för vilda djur och växter samt bibehålla ett tilltalande 
ströv område för allmänheten. 
EU-projektet SandLife kommer att göra restaureringsåtgärder i reservatet under 
2013-2017. För mer information se www.sandlife.se. 
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län, www.lansstyrelsen.se/skane
Reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Sandödla
Lacerta agilis
Sand Lizard
Zauneidechse  

Silversmygare
Hesperia comma 
Silver-spotted Skipper
Komma-Dickkopffalter 

Nya Drakamöllan

– böljande hedlandskap med unika värden


