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§ Föreskrifter

Vorschriften

Regulations

Inom reservatet är det förbjudet att:

gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, sten-•	
murar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor eller lavar,•	

bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar,•	

inplantera för området främmande växt- eller djurarter,•	

utan kommunens tillstånd fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat •	
sätt störa djurlivet,

under hela året medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,•	

göra upp eld, med undantag för det traditionella majbålet vars förhållningsregler defi-•	
nieras i skötselplanen,

framföra cykel, motorfordon eller motordrivet fordon förutom i samband med majbål, •	
reservatsskötsel och transport av betesdjur,

rida•	

tälta eller sätta upp husvagn, campingbil eller motsvarande,•	

anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning. •	
Förvaltaren får dock lämna tillstånd till detta i samband med tipstävling eller liknande,

anordna tävling, övning eller lägerverksamhet,•	

på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, CD-spelare, musikinstru-•	
ment eller dylikt.

Within the grounds of the reserve it is forbidden to:

dig, remove, cover, bore, chisel, paint, or in any other way damage boulders, stone •	
walls, living or dead trees, shrubs or stumps,

pick or dig up vascular plants, mosses or lichens,•	

remove dead wood, break off branches, cut, or in any other way damage trees or •	
shrubs,

introduce non-indigenous species of flora or fauna,•	

without permission from the municipality catch or gather insects or other animals, or •	
in any other way disturb wildlife,

bring unleashed dogs or other untethered pets,•	

light fires, except for the traditional May bonfire, rules for which are defined in the •	
management plan,

ride bicycles or drive motorised vehicles, except for in connection with the May bon-•	
fire, reserve management or transport of grazing cattle,

ride horses,•	

put up tents or park caravans, camper vans or similar,•	

put up boards, placards, posters, signs, paper-strips, or similar, or make inscriptions •	
(the reserve manager may, however, grant permission for this in connection with quiz 
walks, etc.),

arrange competitions, training sessions or camps,•	

in a disturbing manner use radios, record players, tape recorders, CD players, musi-•	
cal instruments or similar.

Im Naturschutzgebiet ist es verboten:

Blöcke, Steinmauern, lebende oder tote Bäume, Sträucher und Stubben durch Gra-•	
ben, Entfernen, Überdecken, Bohren, Meißeln, Bemalen oder auf andere Weise zu 
beschädigen,

Gefäßpflanzen, Moose oder Flechten zu pflücken oder auszugraben,•	

Totholz zu entfernen, Zweige abzubrechen, Bäume und Sträucher zu fällen oder auf •	
andere Weise zu beschädigen,

gebietsfremde Tier- oder Pflanzenarten einzuführen,•	

ohne Erlaubnis der Gemeinde Insekten oder andere Tiere zu fangen oder einzusam-•	
meln oder das Tierleben auf andere Weise zu beeinträchtigen,

Hunde oder andere Haustiere frei laufen zu lassen,•	

Feuer zu machen (Ausnahme: das traditionelle Maifeuer, hinsichtlich dessen im Pfle-•	
geplan Verhaltensregeln definiert sind),

außer im Zusammenhang mit dem Maifeuer, der Pflege des Naturschutzgebietes und •	
dem Transport von Weidetieren Räder oder motorgetriebene Fahrzeuge zu benutzen,

zu reiten,•	

zu zelten oder Wohnwagen, Wohnmobile oder ähnliches aufzustellen,•	

Tafeln, Plakate, Anschläge, Schilder, Markierungsstreifen, Inschriften oder damit ver-•	
gleichbare Anordnungen anzubringen (der Verwalter kann allerdings im Zusammen-
hang mit Tippwettbewerben oder ähnlichem Sondergenehmigungen erteilen),

Wettbewerbe, Übungen oder Lageraktivitäten zu veranstalten,•	

auf störende Weise Radios, Plattenspieler, Tonbandgeräte, CD-Spieler, Musikinstru-•	
mente oder ähnliches zu benutzen.

Välkommen till Degeberga backar
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Naturreservatet Degeberga backar bildades 2008. Reservatet omfattar cirka 32 hektar,
varav 0,4 ha vatten i form av Forsakarbäcken. Syftet med reservatet är att:

bevara de öppna, välhävdade betesmarkerna samt de habitat och arter som förekommer,•	

särskilt bevara sandstäppen och förutsättningarna för denna,•	

bevara det naturliga vattendraget med dess meandrande förlopp•	

bevara landskapsbilden med sin unika geologi och topografi med dödissänkor, block och •	
sedimentbankar,

med hänsyn till naturvärdena utveckla områdets betydelse för det rörliga friluftslivet•	

bevara och förstärka områdets värde från undervisningssynpunkt•	

upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos förekommande habitat och arter enligt habitat-•	
direktivet.

Förvaltare: Kristianstads kommun www.kristianstad.se 

Naturreservatet Degeberga backar ligger inom Biosfär-
område Kristianstads Vattenrike (utsett av UNESCO:s Man 
and Biosphere Programme, MAB).
Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade 
områden, Natura 2000.
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Backtimjan
Thymus serpyllum 
ssp. serpyllum

In Degeberga backar Nature Reserve you will meet a 
fascinating landscape that has been grazed for cen-

turies.	Here	you	will	also	find	one	of	Sweden’s	rarest	habitats;	
xeric calcareous grasslands. Many rare plants and animals 
thrive in this singular environment.

Im Naturschutzgebiet Degeberga backar erwartet Sie 
eine faszinierende Landschaft, die seit vielen hundert 

Jahren von Beweidung geprägt ist. Mit dem trockenen, kalk-
reichen	Sandrasen	finden	Sie	hier	einen	der	seltensten	Lebens-
raumtypen	Schwedens.	In	diesem	spezifischen	Lebensraum	
kommen	viele	ungewöhnliche	Pflanzen	und	Tiere	vor.
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Månhornsbagge
Copris lunaris
Ca 2,5 x naturlig storlek

Tofsäxing
Koeleria glauca

Som 
hämtat ur en film. 
På Degeberga backar möter 
du ett fascinerande landskap. De runda, mjuka 
kullarna härstammar från den senaste istiden, då väldiga 
isälvar avlagrade grus och sten på denna plats. Idag 
är backarna ett omtyckt utflyktsmål. Som kuriosa kan 
nämnas att de böljande kullarna har filmatiserats i Astrid 
Lindgrens Bröderna Lejonhjärta.

Betande kreatur. Betande djur har under flera hundra 
år satt sin prägel på backarna. Det långvariga betet har 
skapat tydliga terrasser, framförallt på de branta slutt-
ningarna mot sydväst. Vegetationen har under århundra-
den formats av betesdjuren, och växterna kan betraktas 
som ett stycke levande kulturhistoria.

Sveriges hetaste naturtyp. Sandstäppen är het i flera 
bemärkelser. Det är en av Sveriges ovanligaste natur-
typer och den uppkommer bara på kalkrika, sandiga 
jordar som får mycket värme och sol. Det är minsann 
inte vilka växter som helst som kan klara av att leva 
under så extrema förhållanden. De ovanliga arterna tofs-
äxing, liten sand  lilja och sandnejlika är några exempel 
som man kan finna på Degeberga backar.

Dolda sällsyntheter. Men den säregna miljön är också 
hemvist för många fler växter, djur och svampar. Vissa 
är lätta att se och känna igen, t ex kuddar med 
backtimjan och den vackra backsippan som 
blommar tidigt på våren. Bland backarnas 
mer dolda sällsyntheter kan nämnas märk-
liga skalbaggar och den skygga sandödlan. 
Vid bäcken kan den blå kungsfiskaren skymta 
förbi, och kryper du ner på alla fyra har du 
chans att se någon av reservatets små och 
sällsynta svampar.

Sandnejlika
Dianthus arenarius 
ssp. arenarius
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sandödla
Lacerta agilis

Här är du
You are here / Ihr Standort

parkering
parking / Parkplatz

topp/utsikt
tip / Spitze

markerad vandringsled 2,2 km
marked trail / markierter Wanderweg

markerad vandringsled 1,4 km
marked trail / markierter Wanderweg

gång- och cykelväg
walking and cycling trail / Fuß- und Radweg

reservatsgräns
reserve border / 
Grenze des Naturschutzgebietes
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Degeberga

– naturskön plats för människor, djur och växter


