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Naturreservatet Allerums mosse bildades 1966 och omfattar ca 10 hektar.  
Syftet med reservatet är att bevara förekomsten  
av den sällsynta sumpviolen. Kyrkstigen mellan  
Laröd och Allerum ska finnas kvar och skötas.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
www.lansstyrelsen.se/skane

Föreskrifter
Inom naturreservatet Allerums mosse är det förbjudet att:
• gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål,  

ytbildning eller terrängform, levande eller döda träd,  
buskar och stubbar,

• plantera eller så buskar, träd eller andra växter,
• plocka eller gräva upp växter,
• störa djurlivet t ex genom närgången fotografering eller 

insamling av insekter eller andra djur,
• på ett störande sätt använda musikinstrument, radio eller 

annan ljudanläggning,
• tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller liknande,
• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
• rida,
• parkera annat än på anvisad parkeringsplats,
• bygga anordningar eller anbringa tavla, plakat, affisch, 

skylt, inskrift, snitsel eller liknande – informations- och  
reservatsskyltar undantagna.

• upplåta området för tävlingar, läger eller  
övningsverksamhet.

Regulations
Within Allerums mosse Nature Reserve it is forbidden to:   
• dig or in any other way damage fixed natural objects,  

surface formations or types of terrain, living or dead trees, 
shrubs or stumps,

• plant or sow shrubs, trees or other plants,
• pick or dig up plants,
• disturb wildlife, e.g. by close-up photography or collection 

of insects or other animals,
• in a disturbing manner use musical instruments, radios or 

other music systems,
• camp or park caravans, camper vans or similar,
• bring unleashed dogs or other loose pets,
• ride horses,
• park other than in designated parking areas,
• construct facilities or put up information boards, placards, 

posters, signs, paper strips or similar, or make inscriptions 
– with the exception of information and reserve signs.

• allow competitions, camps or training activities within  
the area.

Här i Allerums mosse har den  
sällsynta sumpviolen, Viola uliginosa, 
sin västligaste lokal i Europa. 

The westernmost locality in Europe of 
the rare Viola uliginosa is at  
Allerums mosse.

Välkommen till Allerums mosse

Allerums mosse utgör en sista rest av den stora 
Toftängsmossen, där torvbrytning skett sedan 
1700-talet. Den består idag av ett björkkärr 
omgivet av utdikade betes- och slåttermarker. 

I kärret dominerar glasbjörk men här växer även ek, 
bok och ask. I skuggan av träden, i övergångszonen 
mellan torrt och blött, växer den vackra och sällsynta 
sumpviolen. Den delar växtlokal med älgört, blåtåtel, 
strandklo och frossört. I de gamla torvgravarna finns 
även gul svärdslilja som lyser bland vass och starr. 

Genom Toftängsmossen gick Allerums markelags torv-
mosseväg. Folket i Laröd hade rätt att använda sig 
av vägen som kyrkstig. Än idag finns vägbanken kvar 
inom reservatsområdet.

Allerums mosse is the last remains of the 
large bog Toftängsmossen, where peat was cut 
since the 18th century. Today, it is a birch fen  
surrounded by drained meadows and pastures. 

On the fen, birch is the dominant species, but oak, 
beech and ash also grow here. In the transition zone 
between dry and wet and shaded by the trees, you find 
the rare and beautiful Viola uliginosa Besser.  
Here it grows together with meadowsweet, purple 
moor-grass, gypsywort and scullcap. Yellow flag shines 
bright among reeds and sedges in the old peat pits. 

Allerum villagers had a road through Toftängsmossen 
bog, for harvesting peat. People in Laröd had the right 
to use the road for going to church. The embankment 
still remains within the reserve.


