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Föreskrifter
Inom Olarps naturreservat är 
det förbjudet att:

• gräva eller på annat sätt skada block, 
stenar, hällar, terrängformer eller sten-
murar,

• avsiktligt bryta sönder eller insamla 
och bortföra död ved, bryta kvistar, 
fälla eller på annat sätt skada levande 
eller döda stående eller liggande träd 
och buskar,

• plocka, gräva upp eller på annat sätt 
skada växter (inklusive mossor), lavar 
eller vedlevande svampar,

• rida utanför befintliga markvägar.
• medföra hund eller annat husdjur som 

ej hålls i koppel,
• göra upp eld,
• avsiktligt störa eller påverka djurlivet, 

t ex genom närgången fotografering 
av fågelbon,

• anbringa tavla, plakat, skylt, inskrift, 
affisch, eller därmed jämförlig anordn-
ing.

Vidare är det förbjudet att utan läns-
styrelsens tillstånd:
• placera ut främmande föremål (t ex 

geocacher eller dylikt),
• samla in ryggradslösa djur, t ex skal-

baggar eller mollusker.

Regulations
Within Olarps Nature Re-
serve it is forbidden to:

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

• intentionally break or collect and take 
away dead wood, break branches, 
fell or in any other way damage living, 
standing dead or lying trees and 
bushes,

• pick, dig up, or in any other way 
damage plants (including mosses), 
lichens or wood-living fungi,

• horseride other than on the tracks,
• bring dogs or other pets not on a 

lead,
• light a fire,
• intentionally disturb or impinge on 

wildlife e.g. by close up photography 
of birds’ nests, 

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

Without permission from the County 
Administrative Board it is also forbidden 
to:
• put up foreign objects (e.g. 

geocaches or equivalent),
• collect invertebrates e.g. beetles or 

molluscs.

Välkommen till Olarps naturreservat

Olarps naturreservat bjuder på vandring i gamla 
utmarker till Olarps by. Här släppte man korna på 
bete i skogen och svinen fick ströva fritt i jakt på 
bokollon, svamp, larver och sorkar som gjorde 
dem feta och gav smak åt fläsket. I dag är det 
vildsvinen som får njuta av ollonen.

Den centrala delen av Olarps naturreservat består 
mest av en ganska ung ädellövskog med ek och 
hassel. Det är inte så tätt mellan träden så ljuset 
tränger ner till hasselbuskar och skogsvandrare. 
Marken är tämligen näringsrik och örtfloran är riklig.

I den sydostliga delen av reservatet finns en bokskog 
med en del rätt så gamla träd. Hit kan du vandra på 
en gammal markväg.

För den som tycker om att leta sig fram bland   
kullfallna träd i blöta marker är sumpskogsområdena 
en upplevelse. Här har skogen utvecklats fritt under 
lång tid. Den består mest av klibbal blandat med björk, 
ask och ek. 

En bit av Vramsån ingår i reservatet. Ån är ett av de 
renaste och mest värdefulla vattendragen i Skåne. 
Den är föremål för ett restaureringsprogram och ingår 
i ett Natura 2000-område.

Väl synliga kulturlämningar i Olarpsreservatet är de 
många, ofta raka, stengärdsgårdarna. Det kan antas 
att de inte i första hand varit avsedda som hägnader 
för att hålla betesdjuren borta från odlingsmark utan 
utgjort gränsmarkeringar mellan byarna.

Naturreservatet Olarp omfattar 49 hektar. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla 
ett ädellövskogsområde som främst består av ek, hassel och bok, där mängden död och 
döende ved är stor. Dessutom att bevara den synnerliggen värdefulla Vramsån samt att 
främja det rörliga friluftslivet. Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. Delar av området ingår i EU´s 
ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 

www.lansstyrelsen.se/skane

Olarps Nature Reserve covers an area of 49 hectares. The aim of the 
nature reserve is to conserve and develop a broadleaved woodland 
which primarily consists of oak, hazel and beech, 

where the amount of dead and dying wood is greater. In addition, 
the aim is to conserve the particularly valuable 
River Vramsån as well as promote recreation. Site 
manager: County Administrative Board of Skåne. 
The site is partially included in the EU’s ecological 
network of protected sites; Natura 2000.

Olarps Nature Reserve provides walking in the 
traditional grazing areas associated with the 
village of Olarp. This is where the cows were put 

out to pasture in the woodlands and the pigs wandered 
freely on the hunt for beech nuts, fungi, larvae and voles, 
which made them fat and gave the pork flavour. Today 
the wild boars (Sus scrofa) enjoy the beech nuts.

The central part of Olarps Nature Reserve mainly 
consists of quite young broadleaved woodland with 
oak and hazel (Corylus avellana). The trees are not very 
dense, so the light seeps through to the hazel bushes 
and woodland walkers. The soil is quite rich in nutrients 
and the herb flora is abundant. Species such as coral 
root (Cardamine bulbifera) grow in the hazel woods.

In the south eastern part of the reserve there is a 
beech woodland with some quite old trees. On a dead 
beech trunk, the rare coral tooth fungus (Hericlum 
coralloides) has been found. Here you can walk on the 
old country lane. 

The woodland carr area is an experience for those of 
you who like to find your way through fallen trees in wet 
areas. The woodland here has been left untouched for 
a long time. It mainly consists of black alder mixed with 
birch, ash and oak.

A part of the River Vramsån is included in the nature 
reserve. The river is one of the cleanest and most 
valuable water courses in Skåne. It is the focus of a 
restoration programme and is included in a Natura 
2000 site. The freshwater pearl mussel (Margaritefera 
margaritefera) is found in the river, the larvae of which 
parasitise the common minnow (Phoxinus phoxinus). 
Both species require very high water quality.

Visible archaeological remains in Olarps Nature Reserve 
are the many, often very straight stone walls. It is thought 
that their primary use was not as fences to keep the 
grazing animals away from the fields, rather that they 
were boundary markers between the villages. 

Flodpärlmussla (Margaritifera 
margaritifera) är mycket 
nogräknad med vattenkvaliteten 
och känslig för föroreningar. 
Larverna parasiterar nio till tio 
månader på gälarna av lax eller 
öring, fiskar med höga krav på 
friskt vatten. Föroreningar och 
ett tidigare pärlfiske har gjort 
musslan sällsynt men den finns 
fortfarande i Vramsån.

Hassel (Corylus avellana) 
Hanblommorna är de stora hängena 
och överst på kvisten ser man den 
lilla vackra honblomman som är ett 
av våra allra tidigaste vårtecken. 
Den slår ut strax efter att hängena 
som ansatts redan under hösten, 
har börjat svälla upp och gulna av 
frömjöl. Tag gärna med en lupp!

Tandrot (Cardamine 
bulbifera) växer i ek 
och hasselskogen. Den 
har sitt namn efter den 
fjälliga jordstammen. 
I bladvecken bildar 
den små bruna 
groddknoppar som faller 
till marken och växer 
upp till en ny planta.

Koralltaggsvamp (Hericium 
coralloides) är mycket sällsynt 
men har hittats på en död 
bokstam i Olarp

Sedan man slutat släppa ut 
tamsvinen i ollonskogen har 
vildsvinen (Sus scrofa) tagit över 
markbearbetningen.
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