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Reservatsgräns
Reserve boundary

Parkering
Car park

Lövskog
Deciduous woodland

Barrskog
Coniferous woodland

Åker
Arable land

Naturreservatet Gulastorp bildades 2014 och omfattar 
19 ha. Syftet med reservatet är framförallt att skydda en 
kalkrik lövsump- och ädellövskog. 

Reservatet förvaltas av  
Länsstyrelsen i Skåne län. 

 
www.lansstyrelsen.se/skane

                  Föreskrifter

Inom naturreservatet Gulastorp är det  
förbjudet att:
• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• tälta eller elda,
• ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, eller 

motsvarande,
• plocka, gräva upp eller på annat sätt skada  

växter, mossor, lavar eller svampar,
• avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra 

död ved,
• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående 

husdjur,
• anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed 

jämförlig anordning, med undantag av informa-
tionsskyltar för naturreservatet och gränsmärken. 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens  
tillstånd:
• samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller 

mollusker. Enstaka exemplar får dock samlas in 
under förutsättning att det inte bryter mot fridlys-
ningsbestämmelserna och att fällor inte används.

                  Regulations 

In Gulastorp nature reserve it is forbidden to:
• damage fixed natural objects or surfaces,
• camp or light a fire,
• set up or spend the night in a mobile home,  

caravan, or equivalent,
• pick, dig up or damage plants, moss, lichen or 

fungi,
• deliberately break or collect and remove dead 

wood,
• bring unleashed dogs or other pets,
• put up boards, signs, printouts, posters or other 

similar items, with the exception of information 
signs for the nature reserve and boundary marks. 

Without the permission of the County Administra-
tive Board, it is also forbidden to:
• Collect invertebrates such as beetles or  

molluscs. Individual samples may be collected, 
provided that it does not violate the Swedish  
endangered species regulations and that traps 
are not used.

Naturreservatet Gulastorp är ett område som under de 
senaste hundra åren förvandlats från betesmark till fuktig 
lövskog. Förändringen har skapat en spännande  
skogsmiljö med rikt fågelliv och sällsynta mossor.

Under 1700- och 1800-talet var detta område både äng och 
betesmark. Resterna av en stenmur i mitten av naturreservatet 
visar hur man höll betesdjuren borta från den fuktigare delen 
där man tog hö. Idag är kärret omvandlat till en lövsumpskog 
med klibbal och ask. I de torrare delarna av området har en 
ädellövsskog med ek, bok och avenbok vuxit fram med ett rikt 
buskskikt av hägg och hassel. Den stora variationen av träd 
och buskar gör att fåglar trivs, bland annat nötskrika,  
trädkrypare och större hackspett.
 
Bäcken som slingrar sig genom naturreservatet förgrenar sig 
på flera ställen och bildar en värdefull vattenmiljö med mindre 
öar och flera vattenfåror. Det kalkrika vattnet ger goda  
förutsättningar för en flora med kalkgynnade växter.  
Dunmossa och rutlungmossa är två av de unika moss-arter 
som trivs i den svala, fuktiga miljön i lövsumpskogen. 
Området är främst skyddat för sina biologiska värden och  
i dagsläget finns inga markerade stigar.

The nature reserve at Gulastorp is an area that has changed 
from pasture land to moist deciduous forest in the past one 

hundred years. The change has created an exciting forest environment 
with a rich bird life and rare mosses. 

In the 18th and 19th century this was an area with meadows and pasture 
land. The remains of a stone wall in the middle of the nature reserve shows 
how the grazing animals were kept away from the wetter part where the hay 
was taken. Today the marsh has become a carr with alder and ash trees.  
In the drier parts of the area a broad-leaved deciduous forest with oaks, 
beeches and European hornbeams has emerged with a rich shrub layer of 
hawthorn and hazel. The wide variety of trees and shrubs means that birds 
including jays, tree creepers and great spotted woodpeckers thrive here. 
The creek that meanders through the nature reserve branches in several  
places, forming a valuable aquatic environment with smaller islands and  
several water furrows. The limestone rich water provides good conditions  
for a flora of lime-demanding plants. Woollywort (Trichocolea tomentella) 
and snakeskin liverwort (Conocephalum conicum) are two of the unique 
moss species that thrive in the cool, damp environment in the woodland 
carr. The area is mostly protected for its biological worth, and at present  
there are no marked trails.

Välkommen till Gulastorp

Morkullan (Scolopax rusticola)
trivs i fuktiga lövskogar. I skymningen kan man 
på våren och fram till mitten av sommaren få 
syn på hannen som flyger fram och tillbaka  
och försöker locka till sig honor.

The eurasian woodcock thrives in moist 
deciduous forests. In the evening of spring  
and early summer, you may catch sight of the 
male who flies back and forth, trying to  
attract females.

Rutlungmossan
(Conocephalum conicum), 
känner man igen på det  
tydliga rutnätet på mossans 
översida och sätter du näsan 
tätt intill kan du känna den 
karaktäristiska doften av morot. 

You can recognise snakeskin 
liverwort from the clear grid 
on top of the leaves, and if put 
your nose close you can smell 
its characteristic scent of carrot.

Kantarellmusslingen (Plicaturopsis crispa) 
växer i hassellundar och fuktiga lövskogar. Den 
är ett kännetecken på värdefull skogsmiljö. 

Plicaturopsis crispa grows in hazel groves and 
moist deciduous forests. It is a hallmark of a 
valuable forest environment. 


