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Dinosauriernas Dömestorp - Dömestorp utgör en del 
av Hallandsåsens nordsluttningar. Det halländska ur-
berget bildades för ca 2 miljarder år sedan och där-
efter följde perioder med kraftiga jordskalv som gav 
upphov till sprickor i urberget. För ca 75 miljoner år 
sedan, under den geologiska period som kallas krita, 
skedde de skalv som gav upphov till Hallandsåsen. Un-
der denna tid höll dinosaurierna på att dö ut och dägg-
djurens blomstringstid skulle snart börja. Hallandså-
sen kallas på geologispråk för horst – en bergrygg som 
bildats genom att jordskorpan spruckit upp på båda 
sidor och omgivande land har sänkt sig. Under den se-
naste nedisningens slutskede för ca 13.000 år sedan 
avlagrades slättens ler- och sandjordar och de lösa, 
till viss del krithaltiga, moränjordar som fi nns uppe på 
åsen.

Skog med anor - Skogen i Dömestorp tillhör landets 
mest värdefulla lövskogsområden. Pollenanalyser visar 
att det antagligen funnits ädellövskog i området under 
de senaste 10.000 åren. De äldsta bokarna i området 
är ca 200 år gamla och såg alltså dagens ljus ungefär 
samtidigt som Napoleon kröntes till kejsare i Frank-
rike! Det fi nns också gamla betade hassellundar i Dö-
mestorp, vilket inte fi nns på många andra ställen i Hal-
land. 
 Flera stora personligheter har verkat i trakten 

och de har efterlämnat en unik dokumentation. En 
sådan är Linnés lärljunge Pehr Osbeck (1723-

1805), som var präst i Hasslöv under 1700-ta-
lets andra hälft. Tack vare hans och andras 

efterlämningar får vi en bild av hur landska-
pet såg ut på deras tid. 

Välkommen till Dömestorp
Dömestorps naturvärden har få motsvarigheter 

i Sverige. Här fi nns en unik biologisk mångfald 
tack vare den kalkhaltiga jorden, en lång kontinui-
tet av skog och de många vattendragen. Välkommen 
till en mycket vacker och värdefull miljö!

Dömestorp omfattar 297 ha, varav 260 ha 
fi nns i Hallands län och 37 ha i Skåne län. 

Myllrande mångfald - Dömestorp har 
en unik biologisk mångfald. Vissa av 
arterna som lever här fi nns inte på 
någon annan plats i Hallands län och 
fl era av dem är väldigt sällsynta i hela 
landet. Under sensommaren och hös-
ten växer här många olika svampar, 
däribland sällsyntheterna igelkott-
röksvamp, skivsopp, bläcksopp och grå 
kantarell. På de gamla lövträdens stam-
mar växer en mosaik av sällsynta lavar som 
till exempel lunglav, bokvårtlav, havstulpanlav och den 
mycket ovanliga bokporlaven. 
  
Unika snäckor - Antalet snäckarter som fi nns i 
Dömes torp är unikt för Halland. Ingen annanstans i lä-
net har det påträffats en rikare snäck-
fauna! Inom de artrikaste delarna 
i Dömestorp kan man fi nna mel-
lan 30 och 40 arter, att jämföra 
med att det bara fi nns drygt 80 
arter i hela Halland! Här fi nns 
speciellt talrikt med spolsnäck-
or, däribland rariteten buks-
polsnäckan. 

I Dömestorps skogar fi nns ett rikt fågelliv. Man 
kan få se exempelvis stenknäck, mindre hack-
spett, nötkråka och mindre fl ugsnappare. 

Värdefullt vatten - I området fi nns gott om porlande 
skogsbäckar, källsprång och sumpskogar med klibbal 
och ask. Tack vare den kalkrika moränen (jordarten) 
har bäckarna kunnat motstå försurningen. 
Bottenfauna är därför ovanligt art-
rik med fl era försurnings-
känsliga arter av dagsländor, 
bäcksländor och nattsländor. 
I vattendragen fi nns även 
öring. På stenar och rötter i 
de vattenrika områdena väx-
er rikligt med mossor och på 
sina ställen fi nns krävande och 
sällsynta arter som dunmossa och 
rutlungmossa.

Frodigt och färgsprakande - Kärl-
växtfl oran i bokskogen är rik, med 

t ex stor häxört, myska, tand-
rot, trolldruva, nästrot, lund-

viol och skogsbingel. I de 
kalkhaltiga jordarna 
växer fl era sällsynta 

okidéer bl a kal knipprot 
på sin enda lokal i Hal-

land.  
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