NATURRESERVAT
Välkommen till Lövestads åsar – en böljande bokskog
Känner du en stark
doft av lök i skogen,
kan du vara säker på
att ramslöken växer
där. Den trivs i den
näringsrika myllan.

Döda och döende träd
är en viktig boplats
för tusentals svenska
arter, men det är ont
om död ved i dagens
effektivt brukade skogar.
Skogsduvan har sitt bo i
gamla hålträd.
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Allium ursinum
Wild garlic

Föreskrifter
Inom reservaten Lövestads åsar är det förbjudet att:
• avsiktligt störa djurlivet,
• skad växande träd eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt,
eller bortföra död ved,

Columba oenas
Stock dove

x

• medföra okopplad hund,
• framföra cykel eller annat fordon, eller rida,
• ställa upp husvagn eller husbil eller motsvarande,
• tälta mer än en natt,
• elda,
• nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan
aktivitet som kan verka störande på naturmiljön eller det rörliga
friluftslivet,

Som en skogsklädd oas höjer sig Lövestads åsar
över åkrarna. På sommaren bildar bokarna en grönskimrande, högstammig pelarsal med en matta
av lundarv, gulplister och ramslök. På vintern kan
marken ”koka” av stora flockar med bofinkar och
bergfinkar som äter sig mätta på bokollon. Vildsvin
och rådjur söker också skydd och mat under träden.

• på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan
ljudanläggning,
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• gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller
ytbildning,
• utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet
främmande föremål,
• sätta upp tavla, affisch, skylt, skrift eller därmed jämförlig anordning.
Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
• fånga och bortföra eller samla in insekter eller andra djur med
dödande fällor, eller på annat sätt skada djurlivet eller deras livsmiljö,

För ca 15 000 år sedan drog sig den mäktiga inlandsisen tillbaka och vattnet forsade fram i isens sprickor.
Isälven lämnade sten, grus och sand bakom sig och
lade grunden till Lövestads åsar. Området har framför
allt använts som betesmark eftersom marken var
svårbrukad i sluttningarna.

• samla in vedlevande svampar,
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• lägga upp geocachingplats.

Regulations

Like a woodland oasis, the Lövestads åsar (ridges) rise up above
the fields. The ridges were formed when the ice melted around
15000 years ago. The area has been used mainly for grazing because the
ground on the slopes was difficult to cultivate.
The open, grazed deciduous woodland was a popular haunt for the local
population at the end of the1800s. There was a dance floor here with an
earth floor. Today, the woodland is denser with even-aged beech trees,
which in the summer create a green shimmering, pillared hall with a carpet of
wood stitchwort, yellow archangel and wild garlic. In the winter the ground
can literally “bubble” with large flocks of chaffinches and bramblings eating
their fill of beech nuts. Wild boar and roe deer also seek shelter and food
under the trees.
The aim for the future is that beech, norway maple and elm will grow here;
both young and old mixed together. Dead and dying trees will be allowed to
remain and create homes for fungi, insects and birds.

Lunaria rediviva
Perennial honesty

Hålnunneört användes
förr för att rengöra sår
och mot benröta.
Corydalis cava
Bird-in-a-bush
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• light a fire,
• use the area for competitions, training camps or other similar
activities which may disturb the natural environment or recreational
activities,
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• play musical instruments, radio or other sound systems in a way
which is disturbing,
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• bring dogs not on a lead,

• camp for more than one night,
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• damage living trees or kill trees and bushes or other vegetation, or
remove dead wood,

• park a caravan, camper van or equivalent,

Mot Sjöbo
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• intentionally disturb wildlife,

• cycle or drive another type of vehicle, or horse ride,

Leta spår efter vildsvin
och rådjur, båda trivs i
reservatet.

Lö

Within Lövestads åsar Nature Reserve it is forbidden to:

Footpath

You are here

Rådjur

Vildsvin

Capreolus capreolus
Roe deer

Sus scrofa
Wild boar

Naturreservatet Lövestads åsar bildades 2011 och omfattar 34 ha. Syftet med
reservatet är att bevara reservatets värden avseende geologi, rekreation och natur för
framtiden. Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne.
Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
www.lansstyrelsen.se/skane
Lövestads Åsar Nature Reserve was created in 2011 and covers an area of 34 ha.
The aim of the nature reserve is to conserve the geological, recreational and nature
conservation values for the future. Managed by: County Administrative Board of Skåne.
The site is included in the EU’s
ecological network of protected sites;
Natura 2000.

• dig, bore into, paint or in any other way damage natural features or
surfaces.
• raise any kind of building or place any foreign objects within the
nature reserve which do not belong there,
• put up posters, signs, plaques, notices or equivalent items,
Without permission from the County Administrative Board it is
also forbidden to:
• trap and remove or collect insects or other wildlife with deadly traps,
or in any other way injure wildlife or their habitats,
• collect wood-living fungi,
• create geocaching sites.

Karta: Bengt Granelli. Illustrationer, text och layout: Katarina Månsson. 2012.
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Den ljusa, betade lövskogen var ett populärt tillhåll
för ortsbefolkningen i slutet av 1800-talet. Här låg
en dansbana med jordgolv och den levnadsglade
kyrkoherden och hans kompanjoner festade gärna till i
skydd av skogen. Den märkliga ”massa-stenen” minner
om 1800-talets skogliga äventyr.
Idag växer det mest bok av samma ålder på Lövestads
åsar. Målsättningen är att det i framtiden ska växa bok,
skogslönn och alm, ungt och gammalt om vartannat.
Här ska finnas tät skog varvat med ljusa gläntor. 
Döda och döende träd ska få ligga kvar och skapa
livsrum för svampar, insekter och fåglar.

Berggrund av lerskiffer
ger näringsrik skogsmylla
och där trivs den
praktfulla månviolen.

