Gyllebosjön ligger som en oas inbäddad i skogens
grönska. Här finns möjligheter till både bad och
vandring i lummiga ädellövskogar. Upptäck de
spännande lövsumpskogarna längs Sjöstigen eller
ha en picknick vid en av de iordningställda rastplatserna.

Gyllebo slott och borgruin
På en holme i sjön, utanför själva naturreservatet,
ligger Gyllebo slott och borgruin. Bebyggelsen på
holmen härstammar från 1200-talet och borgruinen
är troligen en rest av den borg som Laurids Lauridsen
Knob lät uppföra 1538-1544.
Rid runt sjön
Det finns möjlighet att ta sig runt hela Gyllebosjön till
häst på småvägar och den speciellt anlagda ridstigen
på sjöns norra sida. Här finns också en rastplats med
plats för hästen.
Fiska i sjön
Fisket i sjön förvaltas av Gyllebosjöns fiskevårdsområde.
Fiskekort finns att köpa på www.ifiske.se.

Flora och fauna

Skogarna kring Gyllebosjön innehåller många gamla
träd och ett stort inslag av död ved. Det gör att här
finns gott om vedlevande svampar, mossor och lavar,
bland annat bokvårtlaven och den rosa lundlaven.
I de fuktigare partierna, främst på den södra sidan
av sjön, finns sumpskogar med klibbal, mindre kärr
och små öppna vattenspeglar. I dessa småvatten kan
man hitta större vattensalamander, långbensgroda
och lövgroda.
Hem för hasselmus
Den sällsynta hasselmusen trivs i buskmarker med
hassel, björnbär och vildkaprifol. Det är inte ofta man
får syn på det skygga djuret. Men när löven fallit på
hösten kan man hålla utkik efter musens sommarbo gjort av löv, gräs och grenar. Hasselmusen själv
spenderar vintern i djup dvala nere i sitt ombonade
bo under trädets rötter.

Tänk på detta när du besöker
naturreservatet;
• Du får bara göra upp eld på
anvisade platser
• Du måste ha din hund kopplad i
hela reservatet
• Du får inte tälta, ställa upp
husvagn eller campingbil under
längre än ett dygn i reservatet
• Du får inte rida på stigar eller
i terrängen annat än på för
ändamålet anlagda ridstigar.
Fullständiga föreskrifter för
besökare finns angivna på
informationstavlor vid p-platserna.
Ytterligare information:
Länsstyrelsen i Skåne län,
205 15 Malmö
www.lansstyrelsen/skane.se

Ytterligare information: Länsstyrelsen Skåne
Telefon: 010-224 10 00, E-post: skane@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-upptack

NATURRESERVAT I SKÅNE

Gyllebo

Längs ridstigen finns en rastplats
med hästparkering.

Badplats med
bryggor och
grillplats

På Åsstigen kan man vandra på
spångar genom de fuktigare
delarna i reservatet.

N
Gyllebosjön ligger i Simrishamns
kommun i närheten av Östra
Vemmerslöv.
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