
  
 

 

 
 

Häckeberga 

Ett böljande landskap med lummiga lövskogar och blommande
betesmarker är två av de saker som kännetecknar Häckeberga 
naturreservat. Området bär spår av kvarnrester och kungar, samtidigt
som den ovanliga lövgrodan och läderbaggen funnit en fristad här.
Häckeberga naturreservat ingår i ett större område på Romeleåsen 
och runt Häckebergasjön med goda friluftsmöjligheter. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra -  
var du än vistas. Häckeberga är ett naturreservat, och för att skydda områdets natur 
och djurliv gäller särskilda föreskrifter. Genom att följa dessa hjälper du till att bevara 
områdets fantastiska natur. 

Du hittar mer information om naturreservatet och fullständiga föreskrifter på  
www.lansstyrelsen.se/skane/hackeberga. 

ÄNGSBOKSKOG 
Här finns både äldre bokskog och
betesmarker. Utöver det ryms även 
barrskog och hasseldominerade områden. 
Häckebergas betesmarker är både sandiga 
och torra. Det gynnar flera växter. En av de
ovanligaste arterna är ärtväxten dvärgseradella.
Även skogen har ovanligare arter. I partierna med 
gamla bokträd finns den hotade läderbaggen.
Skalbaggen är cirka tre centimeter lång och är beroende 
av trämjölet som bildas inne i döda lövträd. Genom 
reservatet slingrar sig Höje å. Invid ån har en gammal 
övergiven fiskedamm på senare tid blivit en grodrik
våtmark. Bland annat lövgrodan finns här.

FRILUFTSLIV 
Genom Häckeberga naturreservat går Skåneleden som funkar att kombinera med 
andra stigar som till exempel Karl XI:s väg för att få en rundvandring som tar dig
runt hela reservatet. Ett bra utgångsläge för vandring i området är Genarps 
idrottsplats (IP) som ligger i reservatets västra del. Toalett finns i anslutning till
parkeringen samt en rastplats utrustad med bänkar, bord och eldstad. Centralt i 
reservatet finns en rastplats med vindskydd, eldstad och toalett. 

HITTA HIT 
Närmaste busshållplats är Genarp busstation som ligger 1,3 km västerut. Parkering 
finns vid idrottsplatsen, vid Medborgarhuset samt i den södra delen av reservatet.

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 1976 
Storlek: 165 hektar 
Kommun: Lund 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
Skyddstyp: Naturreservat  
      

HITTA MIG 
Lövgrodan är en liten, 

smaragdgrön groda som har 
häftskivor på tår och fingrar. Den 
är därför väldigt bra på att klättra. 
Under ljumma försommarkvällar

kan man höra lövgrodan
sjunga. 
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NATURRESERVAT I SKÅNE 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad. 

Det är inte  
tillåtet att skada 
hägnader. 

Det är inte  
tillåtet att skada 
fasta naturföremål 
eller ytbildning. 

Det är inte  
tillåtet att köra  
bil, moped eller 
andra fordon.

Det är inte  
tillåtet att campa. 

Det är inte  
tillåtet att elda. 

Var rädd om  
naturen, ta med 
dig skräpet hem! 

Visa hänsyn till  
varandra och  
naturen - följ  
föreskrifterna! 

KONTAKT 
E-post: skane@lansstyrelsen.se
Telefon:  010-224 10 00
Facebook: facebook.com/skansknatur
Instagram: instagram.com/skansknatur
Läs mer: www.hittadinplats.se
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Karl XI:s väg 
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Skåneleden 

barr- och blandskog 

lövskog 

öppen mark 
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förbjudet att plocka växter 

sankmark 

svårframkomlig sankmark 

risenrundan 5 km 
skogsrundan 4,5 km 
fäladsrundan 3 km 
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