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Småryd
Naturreservat i Helsingborgs stad

Welcome to Småryd
Småryd is a small forest with interesting natural att-
ributes, based on the historical land use. The flora 
is rich, with several rare species, due to favourable 
conditions such as ground water moving close to 
the survace, calcium-rich soil, and a long continuity 
of use as a wooded area combined with grazing 
and hay making. Many of the Swedish tree species 
are represented, for example oak, beech, maple, 
ash and lime. The aim of the nature reserve is to 
preserve and enhance the area´s characteristics. 
The deciduous species are left to age, while the 
soniferous trees are gradually thinned out to allow 
the deciduous forest to take over. Many species 
of mosses, lichens, insects and birds are associa-
ted with old and large diciduous trees. Recreation 
in Småryd is facilitated by walking tracks, bridle 
paths and two camp fire areas.

Please note
The purpose of the nature reserve is to protect and develop 
the long term natural and cultural values of the area. Therefore, 
please respect the rules of conduct! Remember to keep your 
dog on a leash all year round, only light a fire in designated 
areas and do not harm plants, animals or historical remnants. 

For more information read the information signs (see map opposite side) and 
helsingborg.se/naturreservat
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Tänk på att
Naturreservatet är bildat för att bevara naturmiljöer och göra om-
rådet tillgängligt. Därför finns vissa förhållningsregler inom Små-
rydsområdet, bland annat att: hundar ska hållas kopplade året om, 
tältning och eldning är bara tillåten på iordningställd plats. Skräp 
kastas i papperskorgarna. 

Välkommen till Småryd
Småryd är en mindre skogsdunge i ett relativt småska-
ligt odlingslandskap. Området har sedan länge upp-
märksammats för sina intressanta naturvärden och an-
ses vara den finaste ängslövskogen i Helsingborg när 
det gäller floran. Förutsättningarna för den rika floran 
som har flera sällsynta arter är framförallt det ytliga och 
rörliga grundvattnet, de kalkrika jordarterna och den 
långa kontinuiteten av träd, bete och slåtter i området. 

Naturreservatet är ett område under utveckling där 
målet är att skogsmarken skall domineras av ädel-
lövskog. De träd som brukar räknas som ädellöv-
träd är: alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind 
och lönn. I stormarna 1999 och 2005 föll en stor del 
av Småryds barrträd och därefter har staden av-
vecklat resterande barrbestånd efterhand. På dessa 
ytor växer det upp ny lövskog. För att skynda på 
etableringen av ädellövträd har kommunen planterat 
framförallt ek och bok i området.  

Kulturhistoria   
Fram till 1800-talets skiftesreform var Småryd inä-
gomark till byarna Allerum, Pilshult och Filborna. På 
den tiden indelades landskapet i in- och utägor, där 
inägorna bestod av åkrar och slåttermarker medan 
utägorna var den gemensamma betesmarken. Än 
idag kan man se rester av de stenmurar som utgjor-
de gränser mellan byar och fastigheter. Den avskilda 
ängs- och skogsmarken i nordost består av en del-
vis restaurerad slåttermark med lång kontinuitet.

Växt- och djurliv
Småryds naturvärden grundar sig på den historiska 
markanvändningen i området. De äldsta träden är i 
huvudsak ek och bok med en ålder på ca 90-100 
år. När träd uppnår denna ålder börjar de bli intres-
santa ur ett biologiskt perspektiv. Många arter av 
mossor, lavar, insekter och fåglar är knutna till gamla 
och grova träd. I de norra och östra delarna av sko-
gen finner man en mycket intressant flora där det 
växer örter som gullpudra, gulsippa, skogsbingel, 
lungört och tvåblad. Skogen består i dessa områ-
den av ädellövträd såsom skogslönn, ask, lind och 
avenbok och i buskskiktet finns bland annat hassel. 
I slåttermarken i områdets norra delar hittar man 
Helsingborgs enda växtplats för aklejruta. Här kan 
man även finna de två orkidéarterna nästrot och 
skogsnycklar. 

I Småryds närområde finns flera dungar av ädel-
lövskog med en lång kontinuitet - Väla skog, Du-
vestubbeskogen och Gyhult. Dessa skogsdungar 
som är rester av tidigare ängs- och betesmarker ut-
gör tillflyktsplatser för många arter i det uppodlade 
Helsingborgslandskapet. Därför är det viktigt att för-
bättra sambandet mellan dessa skogar, så att de ar-
ter som lever där skall kunna fortleva och utvecklas 
i framtiden också.

Rekreation
Det ges flera olika möjligheter till rekreation i Små-
ryd. Bland annat finns två iordningställda grillplatser 
i området, där den i områdets västra del är belägen 
i anslutning till ett vindskydd. Det finns markerade 
promenad- och ridstigar för att ta sig runt i skogen. 
Det är dock viktigt att visa hänsyn till andra män-
niskor i naturen samt att vara aktsam i de områden 
som kan vara känsliga för trampskador.

Beslut om bildande av naturreservat togs i kommunfullmäktige 2005 10 26.
För mer information - läs informationsskyltarna (se karta ovan) samt 
helsingborg.se/naturreservat
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