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Vid en sjösänkning på 1800-talet torrlades en del av den 
kalkrika Lyngsjön i syfte att få mer betesmarker och slåtter-
ängar. Den varierade markanvändningen i reservatsområdet 
har resulterat i att här idag finns allt från torr sandmark till 
fuktängar och kalkrikkärr. Många ovanliga växt- , insekts- 
och fågelarter trivs i det mosaikartade jordbrukslandskapet 
som återigen brukas på gammeldags vis.

Blom- och insektsrika marker

Inled gärna ditt besök med att vandra förbi den över tusen år 
gamla kyrkan. Den står där som ett vackert vitt landmärke så 
att du lätt hittar tillbaka var du än befinner dig i reservatet. 

Fortsätter du ner mot Lyngsjön passerar du först ett torrt och 
sandigt område med betesmarker samt en inhägnad trädesåker. 
På trädesåkrarna får jorden vila under långa perioder för att 
sedan plöjas och sås med råg och bovete. Före konstgödslets 
tid sköttes åkrar ofta på detta sätt, framförallt på sandiga och 
näringsfattiga marker. Här får sällsynta åkerogräs, som riddar-
sporre, en tillflyktsort tillsammans med hedblomster och andra 
sandmarksväxter. En mångfald av insekter, med spännande namn 
som månhornsbagge, fibblesandbi och hedpärlemorfjäril, lockas 
till de sandiga och blomrika backarna. 

Närmare sjön övergår landskapet i fuktängar och kalkrikkärr. 
Under vår och sommar blommar här majvivor och mängder 
av orkidéer, bland annat ängsnycklar.

Omväxling förnöjer

I den norra delen av reservatet slingrar sig Vramsån fram 
genom gräsmarkerna, på det sätt åar gjorde förr i tiden. 
Där ån svämmar över skapas ett gränsland mellan land och 
vatten som erbjuder olika livsmiljöer och gör att en mångfald 
av både växter och djur trivs.

Välkommen till Lyngsjö – ett litet reservat med stora värden

Naturreservatet Lyngsjö bildades 2020 och omfattar ca 80 ha. Syftet med 
naturreservatet är att långsiktigt bevara och utveckla områdets naturvärden knutna 
till ett kulturpåverkat landskap med lång tradition av odling och hävd med bete och 
slåtter. Lyngsjö äng, ett litet område vid sjön, skyddades som naturminne redan 1959.
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

Föreskrifter
Inom naturreservatet Lyngsjö är det förbjudet att:
• ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
• samla in frö, gräva upp eller plocka växter,
• elda annat än med friluftskök,
• tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
• ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, 

naturföremål eller kulturlämningar,
• placera tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning 

annat än tillfälligt, max 3 dygn, för naturstigar, frågesporter, orienteringar eller 
tipspromenader,

• uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande 
föremål.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än 

genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande 
återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte 
enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras 
i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att 
insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

• samla in mossor eller lavar med undantag av enstaka beläggsexemplar, under 
förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Regulations
Within Lyngsjö Nature Reserve it is forbidden to:
• bring dogs or other pets not physically held on a lead,
• collect seeds, dig up or pick plants,
• light a fire other than with a camping stove,
• camp or park up a caravan, camper van or equivalent,
• remove, dig up, drill, paint, or in any other way damage the ground, stones, stone 

walls, natural or archaeological features,
• put up notices, plaques, posters, signs, marker tape, inscriptions, or equivalent 

items other than on a temporary basis, for a maximum of three days, for tracks, 
quizzes, orienteering events or scavenger hunts,

• erect any kind of installation or put out any foreign (for the nature reserve) objects. 

Without written permission from the County Administrative Board, it is also 
forbidden to:
• catch insects, spiders, snails, or other invertebrates other than with nets, by hand 

or other selective methods, with subsequent re-release within the nature reserve. 
This requirement does not apply to one-off specimens of each species on the 
basis that the record is registered in Artportalen and that the collection does not 
contravene any wildlife protection regulations,

• collect mosses or lichens with the exception of one-off specimens, on the basis 
that the collection does not contravene any wildlife protection regulations.

When the level of the lake was lowered in the 
1800s, part of the calcareous Lake Lyngsjön 

was drained to create more pastures and hay meadows. 
The varied land use has resulted in the presence of 
everything from dry sandy areas to wet meadows and 
rich fens. Many rare species of plants, insects, and 
birds, thrive in the agricultural mosaic landscape, which 
is once again being traditionally farmed. 

Start your visit with a walk past the church, which is over 
a thousand years old. Continuing down towards Lake 
Lyngsjön, you first pass a dry and sandy area of pastures 
and an enclosed fallow field. On the fields in fallow, the soil 
is left to rest for long periods before being ploughed and 
sown with rye and buckwheat. Sandy soil plants such as 
dwarf everlasting and rare arable weeds, such as larkspur 
will benefit. A diversity of insects, with intriguing names, 
such as the horned dung beetle, hawksbeard mining bee 
and niobe fritillary butterfly, are attracted to the sandy and 
wildflower areas.

Closer to the lake, the landscape changes to wet meadows 
and rich fens where bird’s eye primrose and orchids 
shimmer in pink.

In the northern part of the Reserve, the River Vrams 
(Vramsån) meanders through the grasslands, just as rivers 
did in the past. Where the river floods, it creates an interface 
between land and water which provides a variety of habitats 
and allows a diversity of plants and animals to thrive. 
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Fibblesandbi
Andrena fulvago
Hawk’s beard mining bee

Dvärgjordstjärna
Geastrum schmidelii
Dwarf earthstar

Hedpärlemorfjäril
Argynnis niobe
Niobe fritillary butterfly

Majviva
Primula farinosa
Bird’s-eye 
primrose

Ängsnycklar
Dactylorhiza incarnata
Early marsh-orchid

I det mosaikartade jordbruks-
landskapet trivs många olika 
växtarter – både de som 
tycker om torra sandiga 
miljöer, som riddarsporre och 
hedblomster, och de som vill 
ha fuktigare mark, till exempel 
majviva och ängsnycklar.
Consolida regalis
Larkspur

Precis som många växter, exempelvis hedblomster, 
trivs svampen dvärgjordstjärna i betesmarker där 
jorden då och då rörs om så att sanden friläggs. 
De blommande örterna lockar i sin tur insekter 
som hedpärlemorfjäril och fibblesandbi.

I de sandiga, betade 
markerna trivs många 
insekter, som den 
ovanliga dyngbaggen 
månhornsbagge.
Copris lunaris
Horned dung beetle
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Hedblomster
Helichrysum arenarium
Dwarf everlasting


