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Välkommen till Prästaskogen – med betade backar, snirkliga vresbokar och vidsträckta vyer 

I Prästaskogen möts du av ett backigt landskap med 
blommande betesmarker, gamla hagmarker, frodiga 
alsumpskogar och bokskog med trolska vresbokar. 
Ett landskap format av istid, natur och människa. 
Vandringsleder och rastplatser gör det lätt att utforska 
reservatets omväxlande natur. Längs åsryggen i söder går 
Skåneleden, med vidsträckt utsikt över Vombsänkan. 

Från istid till betesdjur 
Åsarna, med sina toppar och dalar, gör Prästaskogens natur 
extra spännande och omväxlande. De byggdes upp under 
slutet av senaste istiden när stora älvar forsade fram med 
smältvatten inne i isens sprickor och gångar. Grus, sand och 
sten som samlats inne i dessa istunnlar blev till branta åsar 
och kullar när isen smält bort. 

Genom århundradena har backarna betats och ängarna 
slagits för att ge mat åt våra djur. Då växte träd och buskar 
glest, med ek och bok på höjderna och al och ask i sänkorna. 

Under 1900-talet har skogen tagit över och tätnat, samtidigt 
som riktigt gamla träd har blivit allt ovanligare. Många 
sällsynta arter är beroende av den mer öppna hagmarken, 
med håliga gammelträd och spridda buskar. För att återskapa 
denna artrika miljö har delar av skogen öppnats upp och 
djuren har återigen släppts på bete. Läs mer om dessa och 
andra åtgärder på projekt BushLifes skyltar, stax norr om 
parkeringsplatsen 

Omväxling och mångfald 
I detta backiga, gamla jordbrukslandskap är omväxlingen 
stor. Olika miljöer avlöser varandra, från de torra, sandiga 
betesmarkerna på höjderna till de frodiga, blöta alkärren i 
svackorna. Här kan många olika arter trivas. 

Hagmarkens blommande buskar och örter lockar till sig 
allehanda insekter som letar nektar och pollen. I den sandiga 
marken har både sandödlan och olika arter humlor och bin 
sina bon. Och de grova, gamla hagmarksträden med sina vida 
kronor innehåller en hel värld av småkryp, lavar och svampar. 

±
Buskskvättan 
sitter gärna på 
en stängselstolpe 
eller i en busktopp 
och spanar efter 
insekter i betesmarken. 

Saxicola rubetra 
Whinchat 

Den ovanliga 
bokblombockens 
larver lever i död ved i 
hagmarkens gamla bokar. 

Stictoleptura scutellata 
Black longhorn beetle 

Orkidén jungfru Marie 
nycklar trivs där marken 
är lite fuktigare och inte 
så näringsrik. 

Dactylorhiza maculata 
Heath spotted orchid 

Thymus serpyllum 
Breckland thyme 

Maculinea arion 
Large blue butterfly 

Fjärilen svartfläckig 
blåvinge lägger sina ägg 
på backtimjan. Larven 
adopteras av rödmyror. 
Den lever i myrornas 
underjordiska bo tills 
den är en färdig fjäril. 

Har du tur kan du få se 
en sandödla pila förbi. 

Lacerta agilis 
Sand lizard 

You are met by a hilly landscape with flowering grasslands, 
old wood pastures, lush alder carrs and beech woodland with 

magical twisted beech trees at Prästaskogen. Hiking trails, information 
signs and picnic areas make it easy to explore the reserve’s varied 
countryside. The Skåneleden Trail follows the top of the ridge to the 
south, with an unbroken view of the Vomb Basin. 

The ridges, with their peaks and valleys, make the countryside of Prästaskogen 
particularly interesting and varied. They were formed towards the end of the 
last ice age when large meltwater rivers forced their way through the cracks 
and channels in the ice. Gravel, sand and stone collected inside these ice 
tunnels and formed steep ridges and hills when the ice melted away. 
The land has been used for meadows or grazing animals for hundreds of years. 
There were few trees and bushes, with oak and beech on the tops and alder 
and ash in the valleys. There is such variety in this hilly, ancient rural landscape. 
Different habitats replace one another, from the dry, sandy pastures on the 
peaks to the lush, wet alder carrs in the valleys. Many different species can find 
a home and thrive as a consequence. 

Föreskrifter 
Inom naturreservatet Prästaskogen är det förbjudet att: 
• tälta eller uppställa husvagn, campingbil eller motsvarande, 

• göra upp eld, 

• plocka eller gräva upp växter, 

• göra skada på hägnader eller andra anordningar, 

• med glas, plåt, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom 
området, 

• framföra cykel, moped eller motorfordon annat än på härför avsedda vägar. 

Regulations 
Within Prästaskogen Nature Reserve it is forbidden to: 
• camp, park up caravans, camper vans or equivalent, 

• light a fire, 

• pick or dig up plants, 

• damage fences or other structures, 

• litter the site in any way such as with glass, metal, plastic, paper or rubbish, 

• drive a bicycle, moped or motor vehicle other than on designated roads. 

Naturreservatet Prästaskogen bildades 2004 och omfattar ca 79 ha. Syftet med reservatet är 
att bevara och utveckla värdefulla naturmiljöer, kulturhistoriska miljöer, biologisk mångfald och 
geologiska värden, samt att tillgodose allmänhetens möjligheter till rörligt friluftsliv. 

EU-projektet BushLIFE utför restaureringsåtgärder i Natura2000-området Måryd-Hällestad under 
2014-2020. För mer information se www.bushlife.se. 

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. 

Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne. www.lansstyrelsen.se/skane 

Lövskog
Deciduous woodland

Öppen mark/betesmark
Open land/pastures

Gräns naturreservat
Reserve boundary

Parkering
Car park

Här är du
You are here

Odlad mark
Arable land

Skåneleden
Skåneleden trail

Annat naturreservat
Other reserve boundary

Rastbord
Picknic table

Botanisk sevärdhet
Site of botanical interest

Vresboksslingan
Twisted beech trail
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