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Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:
• ta bort, täcka över, borra, mejsla, måla eller på
annat sätt skada block, stenmurar, levande eller
döda träd, buskar och stubbar,
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• plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor eller lavar,
• avsiktligt störa djurlivet,
arup, E6/E20

You are here

Varegården

naturreservat

Skåneleden / Axeltorpsslingan
parkering

• parkera annat än på för ändamålet anvisad parke
ringsplats,

”Skåneleden” trail
parking

utsiktspunkt
view point

bord och bänkar

Axelstorps
stugby

table and benches
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Markerade strövstigar leder dig genom
frodiga lövskogar och fornlämningsrika
betesmarker i Lyadalens naturreservat.
Lyabäckens djupa ravin är ett givet besöksmål liksom Brattenborg, som bjuder på storslagen utsikt vid fint väder.

I de kalkrika och fuktiga lövlundarna växer en
mångfald av örter, mossor och lavar. Skogs
svingel, strutbräken, trolldruva och myskmadra
trivs här, liksom den sällsynta månviolen. Den
tillhör trots sitt namn inte violsläktet, utan är en
högväxt, väldoftande ört med syrenlika blommor.

Rika lövskogar. De branta sluttningarna ner mot
Lyadalen och Sinarpsdalen är täckta av lövskog.
Om våren hörs en livlig småfågelkör av grå flug
snappare, härmsångare och grönsångare.

Lyabäcken. Lyabäcken kastar sig ner mot
Sinarpsdalen i små forsar och fall. I det kalla
och klara vattnet lever en lokal öringstam.
Med lite tur får du syn på den grågula forsärlan,

• rida, annat än på upplåten väg eller markerad
ridstig,
• framföra cykel eller motordrivet fordon annat än på
bilväg,

reserve boundary

forsärla
Motacilla
cinerea

• göra upp eld,

fornlämning

ancient monument

lövskog

deciduous forest

naturbetesmark

• tälta eller ställa upp campingbil, husvagn eller
motsvarande,

semi-natural pasture

• på störande sätt använda musikinstrument eller
annan ljudanläggning,

betad vall

• anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller
därmed jämförlig anordning – informations- och
reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

cultivated pasture

som återkommer från varmare breddgrader
redan i mars eller början av april.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
• fånga eller samla in insekter eller vattenlevande
organismer.

Böljande betesmarker breder ut sig ovan de
lövklädda sluttningarna. Gravhögar, rösen och
stensättningar är väl synliga i det öppna betes
landskapet. Intill fornlämningar och berghällar
växer backtimjan, slåttergubbe och gökärt.
Söder om Varegården finns ett cirka sex meter
högt stup, som enligt sägnen ska ha fungerat
som ättestupa förr i tiden.

Lyadalens naturreservat bildades 2007 och är cirka 52 hektar stort.
Syftet med naturreservatet är att bevara det småskaliga odlings
landskapet och lövskogarna och därmed de växter och djur som
är knutna till dessa miljöer. Syftet är också att bevara de arter som
lever i gamla träd, död ved samt i fuktiga miljöer intill Lyabäcken.
Lyabäcken ska därtill bevaras som ett naturligt fungerande vatten
drag. Allmänhetens intresse av friluftsliv ska också tillgodoses.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
www.lansstyrelsen.se/skane
Delar av naturreservatet ingår i EU:s
ekologiska nätverk av skyddade
områden, Natura 2000.
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Här är du!

• medföra ej kopplad hund,

