Bonnarps Hed
Historik & beskrivning
Bonnarps hed med sina 16 hektar är en rest av den fornstora ljung- och enebevuxna utmark
(betesallmänning) som bredde ut sig mellan Kvidinge i nordväst och Saxaljunga (N. Rörum) i
sydost, vilket framgår av Buhrmans karta från 1684.
Heden är formad av århundraden av intensivt bete, ljungslåtter, ljungbränning och ett
vandrande åkerjordbruk. I åkerlandskapet runt omkring dagens Bonnarps hed finns dessutom
”stjärngravar” från järnåldern (århundradena närmast omkring år 0).
Vid 1800-talets mitt var Bonnarps hed en del av Ljungby och Bonnarps byars
betesallmänning. År 1859 köpte kronan (staten) upp hela området som då var 1619 tunnland
(ca 809 hektar), vilket beräknades kunna hålla 211 kor och 214 får. Från 1900-talets början
minskade betestrycket för att helt upphöra på 1950-talet. Därmed kom björken att etablera sig
samtidigt som den tidigare så artrika floran och fågel- och insektsfaunan successivt kom att
utarmas.
Ett belysande exempel på denna kedjereaktion är som följer: När betet upphörde kom
förvuxet gräs samt träd och buskar att skugga marken. Det fick till följd att beståndet av
hårginst (sällsynt i dagens betesmarker) kom att minska dramatiskt och att nålginsten helt
försvann. Ginstarternas tillbakagång ledde i sin tur till att de till ginsten knutna insekterna
(tex. gulstreckad backmätare) gick tillbaka eller försvann helt. 1992 bröts den negativa
utvecklingen. Då inleddes arbetet med att röja bort träd och sly, delar av heden brändes och
betesdriften återupptogs.
Flora och fauna
Växter som ökat i utbredning alternativt återkommit sedan restaureringen och den nyupptagna
hävden är: ljung, klockljung, knägräs, svinrot, slåttergubbe, hårginst, stagg, fårsvingel, rödven
och ängsvädd. I delar av området finns dessutom en mångfald av olikformade enar. Fåglar
som buskskvätta, hämpling och törnskata är idag karaktärsarter på heden. Som vintergäster
kan varfågel, sidensvans, gråsiska och snösparv nämnas. Insektsfaunan utgörs idag av
omkring 320storfjärilsarter, flera av dem akut hotadeeller mycket sällsynta.
Hävd/skydd
Området som ägs av Fortifikationsverket och betas sedan en längre tid av nötkreatur.
Bonnarps hed är ett Natura 2000 område, vilket kommer att leda till någon form av skydd,
sannolikt reservat.
Vägbeskrivning
I Bonnarp (som ligger ca 3 km väster om Ljungbyhed) svänger du av mot Flygklubben
(norrut, höger om du kommer från Ljungbyhed) och efter 200 meter öppnar sig landskapet.
Heden breder ut sig till vänster, informationsskylt finns. Följ gärna stigen västerut, bort mot
den del som är bevuxen med enar.

