
 
 

 

 
 

Häckeberga - Degebergahus 

Degebergahus är ett naturreservat inom Häckeberga naturvårds-
område. I reservatet växer gammal bokskog och några riktigt gamla 
ekar. Träden är hem åt en stor mängd sällsynta lavar, mossor och 
insekter. De äldsta bokarna står på åkerholmen öster om vägen, och 
är närmare 200 år gamla. Häckeberga - Degebergahus 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 - Degebergahus 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-degebergahus. 

GAMMAL ÄDELLÖVSKOG 
Större delen av naturreservatet har  
varit skogsklätt under många hundra år. 
Tack vare den långa skogshistorien lever 
många sällsynta mossor, lavar och insekter 
kvar här. De är beroende av gamla, grova 
och omkull fallna träd, som det finns ovanligt 
gott om här. I de ihåliga ekjättarna intill vägen
lever den mycket sällsynta läderbaggen. Det är en 
stor och klumpig skalbagge, som trots det är ganska 
svår att få syn på. I murkna, mycket grova stubbar och 
stammar av bok lever också bokoxen, en mindre släkting 
till den mer kända ekoxen. Titta noga på barken av gamla 
bokar så kan du hitta vackra och sällsynta lavar! Kanske ser 
du några av bokskogens rariteter som bokkantlav, bokvårtlav, 
stiftklotterlav, ädelkronlav och koralltaggsvamp. 

 

FRILUFTSLIV 
Genom reservatet går Skåneleden som kan ta dig till de övriga naturreservaten runt 
Häckebergasjön. 

HITTA HIT 
Det finns ingen parkering i direkt anslutning till reservatet men det finns parkering 
längs med landsvägen öster om reservatet. Därifrån går det att gå utmed  
Skåneleden till Häckeberga - Degebergahus. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 2008 
Storlek: 26 hektar 
Kommun: Lund 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
Skyddstyp: Naturreservat 

 Natura 2000 

HITTA MIG 
Du kan hitta bokkantlav på 

slät bark av äldre bok och aven-
bok. Bokkantlav är en skorplav med 

slät, grå och något sprickig bål. 
På bålen syns små nougatbruna 

prickar. Det är lavens fruktkroppar. 
Laven signalerar eller indikerar 

att här finns höga 
naturvärden. 
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NATURRESERVAT I SKÅNE 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara 
kopplad. 

Det är bara 
tillåtet att elda 
på anvisade 
platser. 

Det är inte 
tillåtet att 
fånga insekter. 

Det är bara 
tillåtet att köra 
på vägar. 

Det är bara 
tillåtet att tälta 
en natt. 

Det är inte 
tillåtet att ställa 
upp husvagn, 
husbil eller 
liknande. 

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

www.lansstyrelsen.se/skane/hackeberga-degebergahus
www.hittadinplats.se
https://instagram.com/skansknatur
https://facebook.com/skansknatur
mailto:skane@lansstyrelsen.se


Karl XI:s väg 

Naturreservatet 
Dörröds fälad 

Genarp 

Naturreservatet 
Häckeberga 

Naturreservatet 
Risen 

Slottet 

Naturreservatet 
Häckeberga - Skoggård 

Naturreservatet 
Häckeberga - Degebergahus 

parkering 

kollektivtrafik 

torrtoalett 

eldplats 

rastplats 

vindskydd 

reservatsgränser 
vägar 
omarkerad stig 
ridstig 
MBT-stig (mountainbike) 

Skåneleden 

barr- och blandskog 

lövskog 

öppen mark 

åker 

förbjudet att plocka växter 

sankmark 

svårframkomlig sankmark 

risenrundan 5 km 
skogsrundan 4,5 km 
fäladsrundan 3 km 
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