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Naturreservatet Kumlan bildades 1971 och har utvidgats i två omgångar, 
1976 och 2012. Reservatet är 34 hektar stort. Syftet med reservatet är 
bland annat att bevara och utveckla ett betespräglat landskap, restau
rera och utveckla igenvuxna kalkfuktängar och bevara Julebodaåns 
naturliga vattenmiljö. Syftet är också att bibehålla och utveckla förut
sättningar för friluftsliv. EUprojektet SandLife kommer att göra restau
reringsåtgärder i reservatet under 20132017. För mer information se 
www.sandlife.se.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län, www.lansstyrelsen.se/skane

Reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000.

– sandbackar med exklusiv sandstäpp
Välkommen till Kumlan

har betesdjur, i kombination med ett rörligt åker
bruk, satt sin prägel på de böljande backarna. 
Åker bruket har sedan länge upphört, men betes
traditionen fortgår och hindrar att markerna växer 
igen. Med sitt tramp bidrar betesdjuren också till 
att ytor med bar sand skapas. Men trampet från 
klövar och hovar är inte tillräckligt för att bibe
hålla sand stäppen. Det krävs också andra åtgärder 
och i resevatsskötseln ingår därför återkommande 
insatser som harvning, plöjning och bränning. 

Hotspot för småkryp. Över de blomsterrika mar
kerna flyger sällsyntheter som svartfläckig blåvinge 
och hedpärlemorfjäril. Naturreservatet är också en 
fristad för sandlevande bin och humlor. 
   I småkrypens fascinerande värld är även en ko
mocka betydelsefull. Spillningen erbjuder såväl föda 
som bostad åt en grupp skalbaggar som kallas 
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• skada fast naturföremål eller ytbildning,

• elda,

• ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande på angörnings 
 plats mellan kl 00.00–06.00, tälta,

• plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor,   
 lavar eller vedlevande svampar, 

• avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved, 

• avsiktligt störa djurlivet, 

• samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar eller mollusker,

• medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

• anordna tävling eller annan aktivitet, som kan störa växt eller  
 djurlivet, t ex cykla eller starta/landa med skärmflyg,

• anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig   
 anordning.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
• utplacera främmande föremål (t ex geocachar eller dylikt).

§ Föreskrifter
Inom reservatet är det förbjudet att:

Vorschriften
Im Naturschutzgebiet ist es verboten:

• feste Naturobjekte oder Oberflächenbildungen zu beschädigen,

• Feuer zu machen,

• zwischen 0 Uhr und 6 Uhr Wohnwagen, Wohnmobile oder Ähn  
 liches aufzustellen, zu zelten,

• Pflanzen, Moose, Flechten oder auf Holz wachsende Pilze zu  
 pflücken, auszugraben oder auf andere Weise zu schädigen,

• Totholz absichtlich kaputt zu brechen oder einzusammeln und  
 mitzunehmen,

• die Tierwelt absichtlich zu stören,

• wirbellose Tiere einzusammeln, z. B. Käfer oder Mollusken,

• Hunde oder andere Haustiere frei laufen zu lassen,

• Wettkämpfe oder andere Aktivitäten zu veranstalten, die Flora  
 oder Fauna beeinträchtigen können, z. B. Rad zu fahren oder mit  
 Gleitschirmen zu starten/landen,

• Tafeln, Schilder, Inschriften, Plakate oder damit vergleichbare  
 Anordnungen anzubringen.

• Ferner ist es ohne Erlaubnis der Povinzialregierung verboten,  
 gebietsfremde Gegenstände auszulegen, z. B. Geocaches oder  
 dergleichen.

Regulations
Within the grounds of the reserve it is forbidden to:

• damage fixed natural objects or surface formations,

• light fires,

• park caravans, camper vans or similar from midnight to   
 06.00 am, put up tents,

• pick, dig up or in any other way damage plants, mosses,   
 lichens or woodliving fungi, 

• deliberately break off or collect and remove dead wood, 

• deliberately disturb wildlife, 

• collect invertebrates, e.g. beetles or molluscs,

• bring dogs or other pets unless on a leash,

• arrange competitions or carry out other activities that may   
 disturb flora or fauna, e.g. riding bicycles or taking off/landing  
 with paragliders,

• put up notice boards, placards, poster or similar, or make   
 inscriptions.

Without permission from the County Administrative Board it is 
furthermore forbidden to: 
• place out foreign objects (e.g. geocaches or similar).

Här är du
You are here / Hier befinden Sie sich

information
information / Information 

parkering
parking / Parkplatz

toalett
toilet / Toilette

rastplats
picnic area / Rastplatz

utsiktsplats
viewpoint / Aussichtspunkt

reservatsgräns
reserve boundary / Grenze des Naturschutzgebietes

Skåneleden
Skåneleden trail / Wanderweg Skåneleden

markerad led
marked trail / markierter Weg

stig
path / Pfad

hed
grass-dominated heathland / Grasheide

ljunghed
heathland / Heidekraut-Heide

sandstäpp
sandy steppe / Sandsteppe

gräsmark
grassland / Grasland

kulturbetesmark
pasture / Weideland

lövskog
deciduous forest / Laubwald

barrskog
coniferous forest / Nadelwald

vattendrag
watercourse / Wasserlauf
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för dyngbaggar. Komockor på sandiga och varma 
marker är extra värdefulla, eftersom flera dyngbag
gar  lever delar av sitt liv i sand. I Kumlan har en rad 
ovanliga dyngbaggar hittats, exempelvis fyrfläckig 
dyngbagge och månhornsbagge. 

Eldorado för svamp. Kalkrik mark och värme ger 
också utmärkta förutsättningar för svamp. I natur
reservatet lever många sällsynta arter, inte minst 
olika slags röksvampar och jordstjärnor. Bland 
rariteterna finns den säregna svampen läderboll 
som kan bli uppemot tjugo centimeter i diameter. 

Spår från förr. I området finns två fornlämningar, 
en boplats och en gravhög. Dessa är svåra att 
upptäcka för ett otränat öga. Lättare att se är den 
jordkällare som fram till 1970talet användes som 
potatis källare.

Kumlan tillhör östra Skånes mest värdefulla 
sandmiljöer. I naturreservatets betesmarker 
finns inslag av den exklusiva naturtypen sand
stäpp. På sand stäppen och i de omgivande 
markerna lever en rad sällsynta djur och växter.

Sandstäpp. Sand, värme och kalk. Lägg därtill 
återkommande störning som skapar ytor med bar 
sand, och du har förutsättningarna för den säregna 
naturtypen sandstäpp. Sandstäpp är en av landets 
ovanligaste naturtyper. I hela landet finns inte mer 
än 50 hektar, och det mesta finns här på Österlen. 
Karaktärsväxter på sandstäppen är sällsyntheter 
som tofsäxing och sandtimotej.

Natur som kräver skötsel. Sandstäppen och 
de omkringliggande sandhedarna är rester av ett 
urgammalt kulturlandskap. Under århundraden 

Hedpärlemorfjäril
Argynnis niobe
Niobe Fritillary
Mittlere Perlmutterfalter
Ill. M. Holmer

Tofsäxing
Koeleria glauca
Blue Hairgrass
Blaugrünes Schillergras
Ill. N. Forshed

Sandtimotej
Phleum arenarium
Sand Cat’stail
SandLieschgras
Ill. B. Mossberg

Hedblomster
Helichrysum arenarium
Dwarf everlast
SandStrohblume
Ill. B. Mossberg

Flockarun
Centaurium erythraea
Common Centaury
Echtes Tausendgüldenkraut
Ill. N. Forshed

Fyrfläckig dyngbagge
Aphodius quadriguttatus
Ill. M. Holmer

På de fuktiga markerna invid 
Julebodaån växer flera arter 
av orkidéer tillsammans med 
flockarun och darrgräs.

Dubbeltrast
Turdus viscivorus
Mistle thrush
Misteldrossel
Ill. N. Forshed

Trädlärka och 
dubbeltrast hörs över 
Kumlan tidigt om våren. 
Längs ån kan du få 
syn på kungsfiskare, 
forsärla och mindre 
hackspett.  

Läderboll
Mycenastrum 
corium
Ill. M. Holmer


