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Större vattensalamander, 
klockgroda och lövgroda 
trivs i reservatets omväxlande 
miljö. Här finns spridda träd, 
buskar och bryn, varvat 
med öppna gräsytor och 
skuggig lövskog. Sänkornas 
småvatten är groddjurens 
parningsplats och sedan 
yngelkammare.

Triturus cristatus
Great crested newt

I naturreservatet Skoghusets enefälad möts du av 
ett mjukt böljande landskap som formats av istider, 
människor och natur. På våren blommar betesmarkens 
buskar med skira, vita blommor, medan klock- och 
lövgrodor gör sitt bästa för att överrösta varandras 
parningssång. Varma sommardagar erbjuder bokskogen 
svalkande skugga och framåt sensommar-höst lyser 
färgsprakande svampar upp betesmarken.

Urgammal betesmark och grisarnas ollonskog
Oregelbundna åkerlappar som kantas av vågiga skogsbryn, 
varvas med backiga betesmarker med spridda träd, buskar 
och glittrande vattenspeglar. Längst i öst växer en lummig 
liten bokskog och i de blöta svackorna frodas alsumpskogen. 
Naturreservatet ger en bild av hur det såg ut på många håll 
i Skåne för 150 år sedan, när jordbruket fortfarande var vår 
huvudsakliga sysselsättning.

Traktens bönder har brukat jorden och format landskapet i många 
hundra år. På 1600-talet var hela området täckt av bokskog, där 
boskapen gick på bete och grisarna kunde äta sig feta på bokollon. 
Efterhand som behovet av betesmark, ved och virke ökade blev 
markerna allt mer öppna, med spridda träd och buskar. 

Omväxling förnöjer
I detta gamla, omväxlande jordbrukslandskap, där en mosaik 
av miljöer avlöser varandra, kan många olika arter hitta livsrum. 
Särskilt bra trivs klockgrodan och lövgrodan. Här finns allt 
de behöver – små solbelysta dammar där deras yngel kan 
växa upp och gott om både mat och skydd i den omgivande 
betesmarken. Släktingen, större vattensalamander, håller hellre 
till i bokskogens skrymslen och vrår.

Enefäladens blommande buskar och örter lockar till sig alla-
handa insekter som letar nektar och pollen. Och de grova, 
gamla hagmarksträden med sina vida kronor innehåller en hel 
värld av småkryp, lavar och svampar.

Välkommen till Skoghusets enefälad – groddjurens rika marker

In Skoghusets Enefälad Nature Reserve you are met by a rolling 
landscape created by ice ages, people and nature. In the spring, 

the bushes in the pastures produce delicate white flowers, whilst the 
common tree frog and the fire-bellied toad do their best to outcompete 
one another’s mating calls. On warm summer days, the beech woodland 
provides cooling shade and in the late summer, colourful mushrooms light 
up the pastures. 

Many species can find a home in this traditional, varied agricultural 
landscape, with a mosaic of different environments. The common tree frog 
and the fire-bellied toad thrive particularly well here. They have everything 
they need – small, sunny ponds without fish, where their young can grow, 
and the surrounding pastures where there is plenty of food and shelter. 

The pasture’s flowering bushes and herbs attract all kinds of insects looking 
for nectar and pollen. The old, large, open grown wood pasture trees 
contain a whole host of insects, lichens and fungi. 

Lövgroda

Hyla arborea
Common tree frog

Citronfläckad kärrtrollslända lever, 
precis som grodorna, sitt liv både 
i vatten och på land. Trollsländans 
larver växer upp i reservatets 
dammar och blir till skimrande 
luftakrobater som vuxna.

Leucorrhinia pectoralis
Yellow spotted whiteface dragonfly

Violettkantad guldvinge 
lägger sina ägg på 
värdväxten ängssyra.

Lycaena hippothoe
Purple-edged copper

Scharlakansvaxskivling växer bara 
i ogödslade, gamla betesmarker och 
slåtterängar. Därför är den ovanlig i 
dagens jordbrukslandskap.

Hygrocybe punicea
Yellow-foot waxcap

Bokvårtlaven växer på de 
gamla hagmarksbokarna här i 
reservatet. Laven visar att det 
funnits gamla träd här under 
lång tid.

Pyrenula nitida
A lichen

Naturreservatet Skoghusets enefälad bildades 2019 och omfattar ca 51 ha. Syftet med natur-
reservatet är att bevara och utveckla värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald, samt 
under enklare former tillgodose allmänhetens möjligheter till rörligt friluftsliv.

Området ingår i EU:s ekologiska 
nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000. Nätverket skapa-
des för att hejda utrotningen av 
växter och djur och för att skydda 
deras livsmiljöer.

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

Ängssyra

Rumex acetosa
Common sorrel ±

Odlad mark
Arable land

Barrskog
Coniferous woodland

Löv- eller blandskog
Deciduous- or mixed woodland

Öppen mark
Open land 

Reservatsgräns
Reserve boundary

Roads
Bilvägar

Parkering
Car park

Markväg/gångstig
Footpath

Här är du
You are here

Höjdkurva
Contour line

Våtmark
Wetland

Betesmark
Pasture

Öppet vatten
Open water

Stätta
Stile

Klockgroda

Bombina bombina
Fire-bellied toad

Föreskrifter
Inom naturreservatet Skoghusets enefälad är det förbjudet att:
• gräva, borra, måla, ta bort eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar eller andra 

naturföremål eller kulturlämningar,

• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd, grenar 
och buskar,

• gräva upp växter,

• samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,

• störa lekande groddjur,

• ta med hund som ej hålls i fysiskt koppel under perioden 1 mars – 30 november,

• ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

• köra motordrivet fordon,

• elda, annat än med friluftskök,

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

• sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning,

• plantera eller så in växter eller sätta ut djur.

Vidare är det utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd förbjudet att:
• anordna och organisera tävlingar eller lägerverksamhet,

• 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.

* Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som 
inte ska studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan 
återställas omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning.

Regulations
Within Skoghusets Enefälad Nature Reserve it is forbidden to:
• dig, bore, paint, remove or in any other way damage the ground, stones, stone walls or 

other geological formations or archaeological remains;

• break branches, fell or in any other way damage or remove living or dead trees, branches 
or bushes;

• dig up plants;

• collect mosses, lichens or wood-living fungi;

• disturb mating amphibians;

• take a dog not held on a lead during the period 1st March - 30th November;

• park up a caravan, camper van or equivalent;

• drive a motor vehicle;

• light a fire, other than with a camping stove;

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

• put up signs, posters, plaques, notices, artistic objects or any other equivalent items;

• introduce plants, plant seeds or release animals. 

Without written permission from the County Administrative Board it is also 
forbidden to:
• organise competitions or engage in group camp activities;

• catch insects, spiders, snails, slugs or other invertebrates other than with nets, by hand 
or with 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, or an equivalent national database for threatened 
species, and that the collection does not contravene any wildlife protection regulations.

* selective methods, in this context means collecting by hand, with a net, or by beating or other 
techniques where the animals which are not to be studied further are directly released back and the 
encroachment in their habitat is insignificant or can be restored immediately. Traps of any kind are 
not considered to be selective.


