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Välkommen till Kungsmarken och Maskängen 

Kungsmarken och Maskängen är två botaniska pärlor mitt 
i det skånska jordbrukslandskapet. Århundraden av bete 
och slåtter har lett till att de två reservaten är några av de 
mest artrika ängsmarkerna i landet. En markerad strövstig 
tar dig som är vandringssugen runt den ekologiskt skötta 
golfbanan och genom reservaten på ett säkert sätt. 

Uråldriga betesmarker och forntida spår 
Namnet Kungsmarken kommer troligen från äldre medeltid då 
kungaval hölls på höjderna väster om Glomsbäcken. Här byggde 
ärkebiskoparna i Lund en borg, Glumstorp, på medeltiden. 
Resterna av den kan fortfarande skönjas på en höjd nordväst om 
Glomsjön. Järnåldersgravar och spår av gamla åkrar tyder dock på 
att området har använts betydligt längre än så, kanske i närmare 
2 500 år. 
Det mångåriga brukandet av marken, tillsammans med de 
växelvis fuktiga och torra partierna och den kalkhaltiga jorden, 
gör att många växter frodas. Här finns fler än 400 kärlväxtarter. 

Ovanliga växtarter på golfbanan 
Några av de mest sällsynta örterna hittar du invid golfbanans hål 
12. Under sommaren växer här bland annat humlesuga, rosenlök 
och brudsporre. Men även vanligare sorter, såsom gullviva och 
vitsippa, skapar blomsterprakt under våren. Vill du se orkidéer kan 
du besöka den lilla fuktiga Maskängen, som ligger precis söder 
om golfbanan. 

Artrika skogsbryn, mulmholkar och faunadepåer 
I de omväxlande och blommande skogsbrynen i den 
nordöstra delen av Kungsmarken trivs många fåglar, fjärilar 
och fladdermöss. För att öka artrikedomen har man i projekt 
BushLife veteraniserat vissa träd, det vill säga skadat dem så att 
vedlevande svampar kommer åt att bryta ned den hårda veden. 
Träden åldras då i förtid och det bildas död ved och håligheter 
– något som uppskattas av många insekter, men även av andra 
djur. Mulmholkar och faunadepåer ger vedlevande insekter nya 
boplatser i brist på gamla, håliga träd. 
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Ängsvädd håller till på de 
fuktigare delarna av ängen. 

Succisa pratensis 
Devil’s bit scabious 

Den lilla fjärilen violett-
kantad guldvinge letar 
nektar på de ogödslade, 
blomrika betesmarkerna 
och ängarna. 

Lycaena hippothoe 
Purple edged copper 

Gullvivan växer, precis som 
humlesugan, där det finns 
kalk i marken. 

Primula veris 
Cowslip 

Svinroten har fått sitt svenska 
namn från att grisarna tyckte 
mycket om att äta rötterna. 
Även bönderna uppskattade 
den då den gav ett bra hö. 

Scorzonera humilis 
Viper’s grass 

Orkidén jungfru Marie nycklar 
trivs bäst där marken inte 
är för näringsrik, till skillnad 
från humlesugan som vill ha 
näringsrik och kalkhaltig jord. 

Dactylorhiza maculata 
Heath spotted orchid 

Humlesugan är 
mycket ovanlig och 
växer bara på ett fåtal 
platser i södra Sverige. 

Betonica officinalis 
Betony 

Kungsmarken and Maskängen are two botanical gems in the 
middle of the agricultural landscape of Skåne. Hundreds of years 

of grazing or cutting for hay, means that these two reserves are some 
of the most species-rich meadows in the country. A marked footpath 
takes you around the organically managed golf course and through the 
reserves safely. 

The name Kungsmarken (King’s land) probably comes from the Middle 
Ages when the selection of the monarch took place on the peaks west of 
Glomsbäcken. The Archbishop of Lund built a castle here, Glumstorp, in the 
Middle Ages. The remains of it can still be seen on the hill northwest of Lake 
Glomsjön. Iron Age burial sites and remains from old fields suggest however, 
that the area has been in use by man for much longer, perhaps for almost 
2,500 years. 

The many years of land use, along with the alternately wet and dry patches 
and the calcareous soils, means that many plants thrive here. There are more 
than 400 vascular plants found here including the rare beauties betony and 
fragrant orchid. 

Föreskrifter 
Inom naturreservatet Kungsmarken är det förbjudet att: 
• förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning samt gärdesgårdar och rösen, 
• plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, 
• tälta eller ställa upp husvagn, 
• göra upp eld, 
• medföra hund lös inom området, 
• framföra cykel, moped eller motordrivet fordon annat än på därför avsedda vägar, 
• på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument, radio o.dyl., 
• sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning. 

Inom naturreservatet Maskängen är det förbjudet att: 
• gräva, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block och mark, 
• plocka eller gräva upp växter, 
• tälta eller göra upp eld, 
• rida eller cykla, 
• på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument, radio o.dyl., 
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning. 

Regulations 
Within Kungsmarken Nature Reserve it is forbidden to: 
• destroy or damage natural features or geological formations or stone walls and 

clearance cairns, 
• pick, dig up or in any other way damage plants, 
• camp or park up caravans, 
• light a fire, 
• bring a dog not on a lead within the area, 
• drive a bicycle, moped or other motor vehicle other than on designated roads, 
• use sound systems, musical instruments, radios or equivalent in a way that is 

disturbing, 
• put up posters, signs, plaques, notices, inscriptions, or other disturbing 

equivalent items. 

Within Maskängen Nature Reserve it is forbidden to: 
• dig, bore, chisel, paint or in any other way damage boulders or the ground, 
• pick or dig up plants, 
• camp or light a fire, 
• horseride or cycle, 
• use sound systems, musical instruments, radios or equivalent in a way that is 

disturbing, 
• put up posters, signs, plaques, notices, inscriptions, or other equivalent items. 

Naturreservatet Kungsmarken bildades 1974 och omfattar ca 230 ha och naturreservatet 
Maskängen bildades 1993 och omfattar ca 2 ha. Syftet med naturreservaten är att bevara och 
utveckla värdefulla naturmiljöer, biologisk mångfald, arkeologiska och kulturhistoriska miljöer, 
samt under enklare former tillgodose allmänhetens möjligheter till rörligt friluftsliv. 
EU-projektet BushLIFE gör restaureringsåtgärder i Kungsmarkens naturreservat under 2014-2020. 
För mer information se www.bushlife.se. 
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Nätverket skapades 
för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda deras livsmiljöer. 

Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne. www.lansstyrelsen.se/skane 
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