
HITTA MIG 
Över vassruggarna i 

strandkanten kan man få se 
den bruna kärrhöken sväva 

fram i jakt på byten. 
Den flyger ofta med 

vingarna uppåtriktade 
i V-formation. 

   

 
 
 

Häckeberga - Skoggård 

Skoggård är ett naturreservat inom Häckeberga naturvårdsområde. 
Den vackra naturen kring slottet och Häckebergasjön är ett populärt 
utflyktsmål året om. Skogen är mycket gammal och enastående  
artrik. Häckeberga - Skoggård naturreservat ingår i ett större  
område på Romeleåsen och runt Häckebergasjön med goda frilufts-
möjligheter. Reservatet ingår i Häckeberga naturvårdsområde som är 
en del av EU:s nätverk av Natura 2000-områden. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra -  
var du än vistas. Häckeberga - Skoggård 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-skoggard. 

ÖAR MED GAMLA TRÄD 
På öarna i Häckebergasjön och på  
Skoggårds ängar växer gammal  
ädellövskog med bok, lind och ek. Här 
står några av naturreservatets allra äldsta 
och mest värdefulla träd. Skogen är väl  
genomsökt av biologer. Otaliga liggande 
trädstammar och stående trädjättar har  
finkammats med lupp efter sällsynta lavar, mossor 
och svampar. Omkring 130 av de funna arterna är 
rödlistade, vilket betyder att de riskerar att  
utrotas från Sverige. Ängarna är en torrlagd del av 
den gamla sjön och hävdades fram till 1950-talet 
genom slåtter. På Skoggårds fuktiga ängar  
förekommer brun kärrhök, vattenrall, enkel-beckasin 
och flera andra våtmarksfåglar. Det finns gott om 
groddjur, bland annat lövgroda och ätlig groda. Illustration: Katarina Månsson 

FRILUFTSLIV 
Öster om Häckebergasjön finns en eldplats invid parkeringen. Norr om denna finns 
Häckeberga slott som har anor från 1300-talet. 

HITTA HIT 
Närmaste busshållplats är Genarp busstation som ligger 3 km norrut från  
den nordvästra parkeringen. Parkering finns även i de centrala delarna av reservatet 
samt öster om sjön. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 2008 
Storlek: 324 hektar 
Kommun: Lund 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 

Skyddstyp: Naturreservat 
      Natura 2000 

NATURRESERVAT I SKÅNE 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad. 

Det är bara  
tillåtet att elda  
på anvisade 
platser. 

Det är bara  
tillåtet att färdas 
med kanot mellan 
1 juli–28 februari. 

Det är inte  
tillåtet att köra  
med motorbåt. 

Det är bara  
tillåtet att tälta  
en natt. 

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

Det är inte  
tillåtet att  
fånga insekter. 

Var rädd om  
naturen, ta med 
dig skräpet hem! 

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-skoggard
www.hittadinplats.se
https://instagram.com/skansknatur
https://facebook.com/skansknatur
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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 

Km 
0 0,25 0,5 1 1,5 2 




