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Motacilla cinerea

Tistelsnyltrot
Orobanche reticulata

Vitskråp
Petasites albus

Ramslök
Allium ursinum

Flodhättesnäcka
Ancylus fluviatilis
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Visa hänsyn i naturen
 
Till skydd för områdets naturvärden har läns-
styrelsen utfärdat särskilda bestämmelser
Inom reservatet gäller förbud att:

• gräva eller på annat sätt skada fast naturfö-
     remål eller ytbildning,
• störa djurlivet genom t ex närgången fotogra-
     fering av fågelbon etc,
• medföra ej kopplad hund,
• göra upp eld annat än på särskild anvisad 
     plats,
• framföra motordrivet fordon annat än till 
     anvisad parkeringsplats,
• parkera annat än på särskilt anvisade platser,
• ställa upp husvagn eller tälta,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada
     levande eller döda träd och buskar och att 
     skada vegetationen i övrigt t ex genom att
     plocka eller gräva upp växter,
• anordna orienteringskontroller eller snitslade
     spår,
• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift,
     eller därmed jämförlig anordning,
• på ett störande sätt använda radioapparat, 
     grammofon, bandspelare, musikinstrument ed,
• rida annat än på för ridning anvisade vägar 
     och stigar.

Bråån

valvbro

Kulturminnesmärken i Rövarkulan
Vid p-platsen står en run- eller bildsten som dock 
inte är särskilt gammal. Vid stenens fot, som 
numera sjunkit ned under markytan, finns årtalet 
1844 inhugget. Stenen hittades under byggna-
derna när den dansbana som en gång låg i 
dalgången revs.

Söder om parkeringen, uppe på en vass åsrygg, 
ligger ytterligare en minnessten. Denna restes 
med anledning av att kronprins Oskar (senare 
Oskar I) och kronprinsessan Josefina besökte 
platsen 1836.

Valvbron i sten byggdes 1870 av dåvarande 
ägarna till Löberöds slott, Otto Ramel och hans 
hustru Charlotte von Blixen-Finecke. 

Lummig oas i åkerbygd
Rövarekulans naturreservat sträcker sig 2,5 km längs Brååns 
dalgång. Den slingrande ån kantas nere i dalgången av betes- 
marker och slåtterängar. På sluttningarna växer bokskog, 
näringsrik och artrik ner mot ån, mager och torr i de övre 
delarna.

Där ravinväggen stupar lodrätt kan man tydligt se den 
lerskiffer som bildar områdets berggrund. Den kallas 
colonusskiffer efter det vanligaste förekommande fossilet, 
Monograptus Colonus. Spåren efter det lilla kolonibildande 
djuret bäddades in i leran för 400 miljoner år sedan.

Tillflyktsort för djurlivet
Inom reservatet lever rådjur, räv, grävling, hare och kanin. 
Både iller och mink vistas regelbundet i dalgången. 
Näktergalen sjunger från buskagen och flera sångare har 
hittat lämpliga häckningsmiljöer. Längs ån ses ofta fiskande 
häger, och under olika tider på året gästas ån av strömstare, 
forsärla och kungsfiskare. I de skogklädda branterna finns 
lämpliga boträd för hålbyggande arter som skogsduva och 
svartvit flugsnappare.

I Bråån lever den tjockskaliga målarmusslan, en starkt hotad 
art. På lösa skifferstycken i ån kan man även hitta den lilla 
toppiga flodhättesnäckan.

Varierat och artrikt
I Rövarekulan har man funnit uppemot 400 olika arter av 
fröväxter och ormbunkar. Få områden i Sverige kan på en så 
begränsad yta överträffa den artrikedomen.
 
På våren blommar mattor med vitsippa, gulsippa, vårlök och 
ramslök. Tidigt blommar också vitskråp, som här finns i landets 
kanske största bestånd. Söder om parkeringen kan man hitta 
tistelsnyltrot, en art med ett fåtal växtplatser i Sverige. 
I reservatet finns också rikkärr och kalkfuktängar med arter 
som majviva, tätört och gökblomster samt orkidéer som 
ängsnycklar och St Pers nycklar. 

 

Naturreservatet Rövarekulan bildades 1975 och omfattar ca 48 ha. Det 
förvaltas av Länsstyrelsen. Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av 
skyddade områden, Natura 2000. Syftet med reservatet är att bevara 
de löv- och bokskogsklädda sluttningarna i Brååns dalgång, samt 
dalbottnens öppna karaktär med hävdade betesmarker. Området skall 
förvaltas så att den artrika floran och faunan bibehålls. Bäckens 
naturliga hydrologi och dess stabila luftfuktighet skall värnas. 
Reservatet skall dessutom fylla en 
uppgift som ströv- och 
rekreationsområde med hänsyn 
taget till dess kultur- och 
naturvärden. 

Från p-platsen är 
gångavstånden:

Om du följer stigen längs 
ån norrut och tar 
markvägen via valvbron 
tillbaka - ca 2 km

Om du istället tar av och 
följer den nya rödmar-
kerade stigen i en längre 
slinga norrut - ca 3 km

Om du följer stigen 
söderut, går över ån och 
passerar via valvbron 
tillbaka - ca 2 km
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