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NATURRESERVAT 
Välkommen till Gyllebo 
– lummig lövskog vid Gyllebosjön 

Hasselmus 
Muscardinus avellanarius 
Hazel dormouse 
Haselmaus 

Ramslök 
Allium ursinum 
Ramsons 
Bärlauch 

Många spännande växter och djur 
lever i skogarna runt Gyllebosjön. 

Sommargylling 
Oriolus oriolus 
Golden oriole 
Pirol 

Stenknäck 
Coccothraustes 
coccothraustes 
Hawfinch 
Kernbeisser 

Långbensgroda 
Rana dalmatina 
Agile frog 
Springfrosch 

I naturreservatet lever 
några av våra ovanligare 
groddjur: större vatten
salamander, lövgroda och 
långbensgroda. 

Skog och vatten, strövvänliga 
stigar och småvägar är Gyllebo 
naturreservat i ett nötskal. Här kan 
du vandra eller ta ett dopp och njuta av ett 
naturområde som är både artrikt och spännande! 

0 300 meter 

Lummiga lövskogar. Våren är en ljuvlig tid i reservatet. Då 
breder mattor av vit- och gulsippor ut sig under trädkronornas 
skira lövverk. Nu blommar också hålnunneört och den aroma
tiskt doftande ramslöken. Med lite tur får du höra den exotiska 
sommargyllingens vemodiga flöjtande. 

De gamla, grova lövträden är värdefulla för en lång rad växter 
och djur. På trädens skrovliga bark växer sällsynta lavar med 
märkliga namn som bokvårtlav och rosa lundlav. Stenknäck och 
mindre hackspett är två andra karaktärsarter i naturreservatet. 

Hem för hasselmus. En annan av skogens invånare är den 
skygga hasselmusen. Trots namnet tillhör den lilla gnagaren inte 
mössen, utan är närmare släkt med ekorren. Hasselmusen är 
bra på att klättra och hittar mycket av sin föda uppe i buskar och 
träd, exempelvis hasselnötter, bok- och ekollon. 

Gyllebosjön är en sjö med rikt växt- och djurliv. Under ytan 
växer spetsnate och bandnate. De är känsliga för föroreningar 
och att de finns här tyder på att Gyllebosjöns vatten har hög 
kvalitet. I det rena vattnet lever abborre, brax, gädda, gös, karp, 
sutare och ål. I sjön trivs också skäggdopping och sothöna. 

Gyllebo slott och borgruin ligger på en holme i sjön, utanför 
reservatet. Slottet är nämnt i skriftliga källor redan på 1200-talet. 

Här är du 

parkering 

toalett 

rastplats (bord och bänkar) 

eldstad 

badplats 

reservatsgräns 

Sjöstigen, 4 km 

Åsstigen, 2,1 km 

Kvarnstigen 

ridstig 

You are here / Hier befinden Sie sich 

parking / Parkplatz 

toilet / Toilette 

picnic area / Rastplatz 

fire place / Feuerstelle 

swimming beach / Badeplatz 

reserve boundary / 
Grenze des Naturschutzgebietes 

Sjöstigen trail / Wanderweg Sjöstigen 

Åsstigen trail / Wanderweg Åsstigen 

Kvarnstigen trail / 
Wanderweg Kvarnstigen 

bridle path / Reitweg 

N 

väg 11, Simrishamn
Gyllebosjön

Gyllebo 

Gyllebo
slott 

Welcome to Gyllebo Nature Reserve! Forest and water, pleasant paths and 
small roads sum up Gyllebo in a nutshell. Here you can walk or swim, and 

enjoy a countryside that is both species rich and exciting! In spring, wood anemone 
and yellow anemone cover the ground in the leafy deciduous forests. Bird-in-a-bush is 
fairly common and ramsons form a thick carpet. The timid hazel dormouse and some of 
Sweden’s most unusual amphibians can also be found in the reserve, as well as a rich 
birdlife. With a bit of luck you may hear the beautiful fluting song of the golden oriole. 
Lake Gyllebosjön, with natural nutrients and good quality water, is home to around ten 
species of fish. 

-

   

Willkommen im Naturschutzgebiet Gyllebo! Gyllebo steht für Wald, Wasser 
und bezaubernde kleine Wege. Hier können Sie wandern oder baden und ein 

schönes Naturgebiet mit großer Artenvielfalt genießen! Zur artenreichen Flora gehören 
auch das Buschwindröschen und das Gelbe Windröschen, die im Frühling den Boden 
unter den Bäumen bedecken. Der Hohle Lerchensporn ist im Gebiet recht häufig, und 
Bärlauch wächst in dichten Matten. Im Naturschutzgebiet leben auch die scheue Hasel
maus und mehrere der seltensten Amphibienarten Schwedens. Zur artenreichen Vogel
fauna gehören Kleinspecht, Waldlaubsänger und Kernbeißer. Mit etwas Glück können 
Sie auch das Flöten des Pirols hören. Der von Natur aus nährstoffreiche See Gyllebo
sjön hat eine gute Wasserqualität. Im See kommen rund ein Dutzend Fischarten vor.

-
-

-
 

§ Föreskrifter 
Inom reservatet är det förbjudet att: 

• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed 
jämförlig anordning, 

• spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, 
block, hällar eller terrängformer, 

• utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet 
främmande föremål, 

• använda ljudanläggning på ett störande sätt, 
• tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande 

under längre tid än ett dygn, 
• göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser, 
• framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg samt väg 

som är upplåten för ändamålet, 
• parkera annat än på för ändamålet anvisad plats, 
• färdas med motordriven farkost på Gyllebosjöns vattenområde, 
• lägga upp båtar på stränderna utmed Gyllebosjön, 
• medföra okopplad hund, 
• rida på stigar och i terrängen annat än på för ändamålet upp

låtna ridstigar. 
-

Regulations 
Within the grounds of the reserve it is forbidden to: 

• put up notice boards, placards, posters, signs or similar, or 
make inscriptions, 

• blast, dig, drill, paint or in any other way damage stones, 
boulders, flat rocks or other types of terrain, 

• carry out any form of construction work or erect objects alien to 
the reserve, 

• cause disturbance by operating sound equipment or similar, 
• camp or park caravans, campers or similar for more than 24 

hours, 
• light fires other than in designated places, 
• drive motor vehicles other than on public and designated roads, 
• park other than in designated areas, 
• drive motorised craft on Lake Gyllebosjön, 
• lay up boats on the shores of Lake Gyllebosjön, 
• bring dogs unless on a lead, 
• ride horses other than on designated bridal paths. 

Vorschriften 
Im Naturschutzgebiet ist es verboten: 

• Inschriften zu machen oder Tafeln, Plakate, Schilder oder 
ähnliche Vorrichtungen aufzustellen, 

• zu sprengen, zu graben, zu bohren, zu malen oder Steine, 
Blöcke, Aufschlüsse oder Geländeformationen auf andere Weise 
zu beschädigen, 

• Anlagen welcher Form auch immer einzurichten oder mit 
dem Naturschutzgebiet nicht zu vereinbarende Gegenstände 
aufzustellen, 

• Musikanlagen oder Ähnliches auf störende Weise zu benutzen, 
• länger als 24 Stunden zu zelten oder Wohnwagen, Wohnmobile 

oder Ähnliches aufzustellen, 
• außerhalb für diesen Zweck ausgewiesener Stellen Feuer zu 

machen, 
• außerhalb öffentlicher und für diesen Zweck freigegebener 

Straßen Kraftfahrzeuge zu benutzen, 
• außerhalb für diesen Zweck ausgewiesener Plätze zu parken, 
• Motorboote im Wasserbereich des Sees Gyllebosjön zu 

benutzen, 
• Boote an die Ufer des Sees Gyllebosjön zu legen, 
• Hunde frei laufen zu lassen, 
• auf Wegen und im Gelände außerhalb für diesen Zweck frei

gegebener Reitwege zu reiten. 
-

Gyllebo naturreservat bildades 2009 och är 128 hektar stort. Syftet med 
reservatet är bland annat att bevara och utveckla goda livsmiljöer för säll
synta växter och djur, f.a. hasselmus, större vattensalamander och lång
bensgroda. Lövskogens natur- och kulturvärden ska bevaras och allmän
hetens möjligheter att utnyttja delar av området för rekreation och rörligt 
friluftsliv ska beaktas. 

-
-
-

Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län 
www.lansstyrelsen.se/skane 

Reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av 
skyddade områden, Natura 2000. 
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Gyllebo naturreservat bildades 2009 och är 128 hektar stort. Syftet med 
reservatet är bland annat att bevara och utveckla goda livsmiljöer för säll-
synta växter och djur, f.a. hasselmus, större vattensalamander och lång-
bensgroda. Lövskogens natur- och kulturvärden ska bevaras och allmän-
hetens möjligheter att utnyttja delar av området för rekreation och rörligt 
friluftsliv ska beaktas. 
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län 
www.lansstyrelsen.se/skane

Reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av 
skyddade områden, Natura 2000.

Välkommen till Gyllebo sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed   • 
 jämförlig anordning, 

spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar,  • 
 block, hällar eller terrängformer,

utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet  • 
 främmande föremål,

använda ljudanläggning på ett störande sätt,• 
tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande  • 

 under längre tid än ett dygn,
göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,• 
framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg samt väg  • 

 som är upplåten för ändamålet,
parkera annat än på för ändamålet anvisad plats, • 
färdas med motordriven farkost på Gyllebosjöns vattenområde,• 
lägga upp båtar på stränderna utmed Gyllebosjön,• 
medföra okopplad hund,• 
rida på stigar och i terrängen annat än på för ändamålet upp- • 

 låtna ridstigar.

§ Föreskrifter
Inom reservatet är det förbjudet att:

Vorschriften
Im Naturschutzgebiet ist es verboten:

Regulations
Within the grounds of the reserve it is forbidden to:

0 300 meter

Willkommen im Naturschutzgebiet Gyllebo! Gyllebo steht für Wald, Wasser 
und bezaubernde kleine Wege. Hier können Sie wandern oder baden und ein 

schönes Naturgebiet mit großer Artenvielfalt genießen! Zur artenreichen Flora gehören 
auch das Buschwindröschen und das Gelbe Windröschen, die im Frühling den Boden 
unter den Bäumen bedecken. Der Hohle Lerchensporn ist im Gebiet recht häufig, und 
Bärlauch wächst in dichten Matten. Im Naturschutzgebiet leben auch die scheue Hasel-
maus und mehrere der seltensten Amphibienarten Schwedens. Zur artenreichen Vogel-
fauna gehören Kleinspecht, Waldlaubsänger und Kernbeißer. Mit etwas Glück können 
Sie auch das Flöten des Pirols hören. Der von Natur aus nährstoffreiche See Gyllebo-
sjön hat eine gute Wasserqualität. Im See kommen rund ein Dutzend Fischarten vor.

Hem för hasselmus. En annan av skogens invånare är den 
skygga hasselmusen. Trots namnet tillhör den lilla gnagaren inte 
mössen, utan är närmare släkt med ekorren. Hasselmusen är 
bra på att klättra och hittar mycket av sin föda uppe i buskar och 
träd, exempelvis hasselnötter, bok- och ekollon.

Gyllebosjön är en sjö med rikt växt- och djurliv. Under ytan 
växer spetsnate och bandnate. De är känsliga för föroreningar 
och att de finns här tyder på att Gyllebosjöns vatten har hög 
kvalitet. I det rena vattnet lever abborre, brax, gädda, gös, karp, 
sutare och ål. I sjön trivs också skäggdopping och sothöna.

Gyllebo slott och borgruin ligger på en holme i sjön, utanför 
reservatet. Slottet är nämnt i skriftliga källor redan på 1200-talet.

Här är du

parkering

toalett

rastplats (bord och bänkar)

eldstad

badplats

reservatsgräns

Sjöstigen, 4 km

Åsstigen, 2,1 km

Kvarnstigen

ridstig

You are here / Hier befinden Sie sich

parking / Parkplatz

toilet / Toilette

picnic area / Rastplatz

fire place / Feuerstelle

swimming beach / Badeplatz

reserve boundary / 
Grenze des Naturschutzgebietes

Sjöstigen trail / Wanderweg Sjöstigen

Åsstigen trail / Wanderweg Åsstigen

Kvarnstigen trail / 
Wanderweg Kvarnstigen

bridle path / Reitweg

Skog och vatten, strövvänliga 
stigar och småvägar är Gyllebo 
naturreservat i ett nötskal. Här kan 
du vandra eller ta ett dopp och njuta av ett 
naturområde som är både artrikt och spännande! 

Lummiga lövskogar. Våren är en ljuvlig tid i reservatet. Då 
breder mattor av vit- och gulsippor ut sig under trädkronornas 
skira lövverk. Nu blommar också hålnunneört och den aroma-
tiskt doftande ramslöken. Med lite tur får du höra den exotiska 
sommargyllingens vemodiga flöjtande. 
   De gamla, grova lövträden är värdefulla för en lång rad växter 
och djur. På trädens skrovliga bark växer sällsynta lavar med 
märkliga namn som bokvårtlav och rosa lundlav. Stenknäck och 
mindre hackspett är två andra karaktärsarter i naturreservatet. 

N

Hasselmus
Muscardinus avellanarius
Hazel dormouse
Haselmaus

Ramslök
Allium ursinum
Ramsons
Bärlauch

väg 11, Simrishamn
Gyllebosjön

Gyllebo

Gyllebo 
slott

Welcome to Gyllebo Nature Reserve! Forest and water, pleasant paths and 
small roads sum up Gyllebo in a nutshell. Here you can walk or swim, and 

enjoy a countryside that is both species rich and exciting! In spring, wood anemone 
and yellow anemone cover the ground in the leafy deciduous forests. Bird-in-a-bush is 
fairly common and ramsons form a thick carpet. The timid hazel dormouse and some of 
Sweden’s most unusual amphibians can also be found in the reserve, as well as a rich 
birdlife. With a bit of luck you may hear the beautiful fluting song of the golden oriole. 
Lake Gyllebosjön, with natural nutrients and good quality water, is home to around ten 
species of fish.

Många spännande växter och djur 
lever i skogarna runt Gyllebosjön.

Sommargylling
Oriolus oriolus
Golden oriole
Pirol

I naturreservatet lever 
några av våra ovanligare 
groddjur: större vatten
salamander, lövgroda och 
långbensgroda.

Stenknäck
Coccothraustes 
coccothraustes
Hawfinch
Kernbeisser

Långbensgroda
Rana dalmatina
Agile frog
Springfrosch

Inschriften zu machen oder Tafeln, Plakate, Schilder oder • 
ähn liche Vorrichtungen aufzustellen,
zu sprengen, zu graben, zu bohren, zu malen oder Steine, • 
Blöcke, Aufschlüsse oder Geländeformationen auf andere Weise 
zu beschädigen,
Anlagen welcher Form auch immer einzurichten oder mit • 
dem Naturschutzgebiet nicht zu vereinbarende Gegenstände 
aufzu stellen,
Musikanlagen oder Ähnliches auf störende Weise zu benutzen,• 
länger als 24 Stunden zu zelten oder Wohnwagen, Wohnmobile • 
oder Ähnliches aufzustellen,
außerhalb für diesen Zweck ausgewiesener Stellen Feuer zu • 
machen,
außerhalb öffentlicher und für diesen Zweck freigegebener • 
Straßen Kraftfahrzeuge zu benutzen,
außerhalb für diesen Zweck ausgewiesener Plätze zu parken,• 
Motorboote im Wasserbereich des Sees Gyllebosjön zu • 
benutzen,
Boote an die Ufer des Sees Gyllebosjön zu legen,• 
Hunde frei laufen zu lassen,• 
auf Wegen und im Gelände außerhalb für diesen Zweck frei-• 
gegebener Reitwege zu reiten.

put up notice boards, placards, posters, signs or similar, or • 
make inscriptions, 
blast, dig, drill, paint or in any other way damage stones, • 
boulders, flat rocks or other types of terrain,
carry out any form of construction work or erect objects alien to • 
the reserve,
cause disturbance by operating sound equipment or similar,• 
camp or park caravans, campers or similar for more than 24 • 
hours,
light fires other than in designated places,• 
drive motor vehicles other than on public and designated roads,• 
park other than in designated areas, • 
drive motorised craft on Lake Gyllebosjön,• 
lay up boats on the shores of Lake Gyllebosjön,• 
bring dogs unless on a lead,• 
ride horses other than on designated bridal paths.• 

– lummig lövskog vid Gyllebosjön

www.lansstyrelsen.se/skane
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