NATURRESERVAT
Välkommen till Allarps bjär och Södra Hultarp – en blomstrande gammal vulkan
På Allarps bjär och södra Hultarp möts du av lummiga
lövskogsbackar. Här kan du bestiga en vulkan, möta
våren i en blåsippebacke, kanske göra ett försök att
lyfta Karrastenen eller bara lägga dig på rygg och
lyssna på suset i trädkronorna. Skåneleden går
genom reservatet och vindskyddet med
grillplats erbjuder en fin rastplats.

Gamla träd och blåsippebackar
I den näringsrika myllan på den gamla vulkanens slänter
frodas växterna. På våren breder sipporna ut sig i ett hav
av blått, vitt och gult, varvade med skånsk nunneört och
svalört. Något senare blommar myskmadra och storrams
med vita, skira blommor.
I århundraden har skogen klätt backarna. Här samsas våra
ädla lövträd – bok, avenbok, ek, lind och ask. En del har
vuxit sig gamla och grova och erbjuder livsrum åt lavar,
mossor, insekter och svampar. I håligheter kan fåglar och
fladdermöss hitta bostad.

Barbastella barbastellus
Barbastelle bat

Within Allarps bjärs Nature Reserve
it is forbidden to:

• gräva eller på annat sätt skada fast
naturföremål eller ytbildning,

• dig up or in any other way damage
natural formations and structures,

• bortföra sten,

• remove stones,

• plocka eller gräva upp växter,

• pick or dig up plants,

• göra upp eld,

• light a fire,

• tälta eller ställa upp husvagn,
campingbil eller motsvarande,

• camp, park up caravans, camper vans
or equivalent,

Löv- eller blandskog

• framföra motordrivet fordon,

• drive a motor vehicle,

Öppen mark

• medföra ej kopplad hund,

• bring a dog not on a lead,

• rida,

• horse ride,

• på störande sätt använda radio,
bandspelare eller motsvarande,

• use radios, tape players or equivalent in
a way that is disturbing,

• anbringa tavla, plakat, skylt, affisch,
inskrift eller därmed jämförlig
anordning.

• put up signs, posters, plaques, notices
or any other equivalent items.

Föreskrifter

Regulations

inom Södra Hultarps naturreservat
är det förbjudet att:

Within Södra Hultarp Nature Reserve
it is forbidden to:

• gräva eller på annat sätt skada block,
stenar, hällar, terrängformer eller
stenmurar,

• dig up or in any other way damage
boulders, stones, exposed bedrock,
natural formations, or stone walls,

• föra bort död ved, bryta kvistar, fälla
eller på annat sätt skada levande eller
döda stående eller liggande träd och
buskar, insamla ved för eldning,

• remove dead wood, break branches,
fell or in any other way damage living or
dead, standing or lying trees and bushes,
or collect wood for a fire,

• gräva upp växter, plocka mossor, lavar
eller vedlevande svampar,

• dig up plants, pick mosses, lichens, or
wood-living fungi,

• medföra hund eller annat husdjur som
ej hålls i koppel,

• bring a dog or other pet which is not held
on a lead,

• ställa upp husvagn,husbil eller
motsvarande på angöringsplats mellan
kl 00.00-06.00,

• park up caravans, camper vans or
equivalent in the car park between the
hours of midnight and 6am,

Det är förbjudet att utan
länsstyrelsens tillstånd:

Without permission from the County
Administrative Board, it is forbidden
to:
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Polygonatum multiflorum
Solomon’s seal

• samla in ryggradslösa djur, t.ex.
skalbaggar,

There was an active volcano here 200 - 80 million years ago, which
spread its ash and hot lava across the countryside. It has long been
extinct and what remains is the calcium rich volcanic bedrock basalt, which
provides nutrients for the rich flora. In the spring, the anemones and liverleaf
extend out in a sea of blue, white and yellow, interspersed with bird-in-a-bush
and lesser celandine. A little later, woodruff and solomon’s seal come into
bloom, with their crisp, white flowers.
Woodland has covered these slopes for hundreds of years. Many of our
broadleaved trees grow alongside one another here – beech, hornbeam, oak,
lime and ash. Some have grown very old and provide a home for lichens,
mosses, insects and fungi. Birds and bats can find a home in the hollows.
If you follow the Skåneleden Trail through the reserve, you pass a huge, black
stone called the Karrastenen Stone. It reminds us of times gone by, when
there was a dance floor here in the shade of the tree canopies. Anyone that
managed to lift the stone was considered to be a real man; a right of passage
for the local men.

Föreskrifter

Ficedula hypoleuca
Pied flycatcher

M

Dansbanan och Karrastenen
Följer du Skåneleden genom reservaten passerar du en
rejäl, svart sten kallad Karrastenen. Den minner om en
svunnen tid då här låg en dansbana i skydd av skogens
lövverk. Den som lyckades lyfta stenen var en riktig karl –
ett mandomsprov för traktens män.

Den ovanliga fladdermusarten
barbastell har sina jaktmarker
i reservaten.

Svalört

Hålnunneört

Ranunculus ficaria
Lesser celandine

Corydalis cava
Bird-in-a-bush
Blåsippa

Lunglaven trivs i
fuktig miljö, på gamla
lövträd.

Anemone hepatica
Liverleaf

Lobaria pulmonaria
Lungwort

• collect invertebrates such as beetles,

• utplacera främmande föremål t.ex.
geocachar eller dylikt,

• place out foreign objects such as
geocaches or equivalent,

Vidare är det förbjudet utan
förvaltarens godkännande att:

In addition, without permission from the
site manager it is forbidden to:

• anbringa tavla, skylt, snitsel, affisch,
affisch eller därmed jämförlig
anordning.

• put up posters, signs, tape, notices, or
any other equivalent items.

Naturreservatet Södra Hultarp bildades 1979 och omfattar 22 ha och Allarps bjär bildades 1989 och
omfattar ca 45 ha. Syftet med reservaten är att bevara och utveckla värdena avseende landskapsbild,
natur, geologi och rekreation för framtiden.
Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Nätverket skapades
för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda
deras livsmiljöer.
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne.
www.lansstyrelsen.se/skane

Karta: Bengt Granelli. Illustrationer, text och layout: Katarina Månsson. 2014. Reviderad 2021.

Vulkanen har lagt grunden
För 200 - 80 miljoner år sedan fanns här en aktiv vulkan
som spred sin aska och heta lava i omgivningarna. Idag är
den sedan länge slocknad och kvar finns den kalciumrika,
vulkaniska bergarten basalt som har lagt grunden för
den rika floran. Basalten stelnade i typiska sexkantiga
pelare i vulkanens inre – samma kantiga form kan du se
hos många av stenarna i stengärdesgårdarna som löper
genom reservaten.

De håliga gamla träden
blir perfekt bostad åt den
svartvita flugsnapparen och
andra hålbyggande fåglar.

