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• störa djurlivet,
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– en slocknad vulkan
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• medföra ej kopplad hund,
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• parkera annat än på särskilt anvisade platser,
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• göra upp eld,
• framföra motordrivet fordon annat än på väg i
anslutning till parkeringsplats,
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• ställa upp husvagn eller tälta,

ng
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• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada
levande eller döda träd och buskar och att
skada vegetationen i övrigt t ex genom att
gräva upp växter,

mo

• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift
eller därmed jämbörlig anordning,

Gulplister

mot Anderstorp

Här är du!

Lamium galeobdolon
Yellow archangel
Goldnessel

You are here / Ihr Standort

Regulations
Within the the reserve it is forbidden to:

parking / Parkplatz

• bring unleashed dogs,

torrklosett

• make fires,

vindskydd

shelter / Wetterschutzhütte

• drive motor vehicles other than on roads
leading to the parking areas,

dricksvatten

• park other than in designated areas,

dry toilet / Trockentoilette

drinking water / Trinkwasser

• park caravans or put up tents,

eldstad

• break off branches, fell or in any other way
damage living or dead trees or shrubs or
otherwise damage vegetation, e.g. by digging up plants,

fire place / Feuerstelle

Långaröd

bord och bänkar

table and benches / Tisch und Bänke

topp

top / Gipfel

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

reserve border /
Grenze des Naturschutzgebietes
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Skåneleden

Ö

Stenknäck

Skåneleden trail / Wanderweg Skåneleden

markerad led, 3,4 km

S

marked trail / Wanderweg

markerad led 3,2 km

marked trail / Wanderweg

Coccothraustes coccothraustes
Hawfinch
Kernbeißer
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mot Röstånga

• use radios, CD-players or other sound
systems in a disturbing manner.

Vorschriften
Im Naturschutzgebiet ist es verboten:
• das Tierleben zu beeinträchtigen,
• Hunde frei laufen zu lassen,
• Feuer zu machen,

Vulkanen. För mer än 100 miljoner år sedan var Jällabjär en aktiv vulkan
som spred aska och flytande lava över omgivningen. Ännu idag har berget
formen av en vulkan men det är bara den hårda vulkankärnan som återstår.
Jällabjärs sluttningar består istället av grus och sten som inlandsisen fört
med sig och lämnat kring vulkanens kärna.

• außerhalb der Straßen zu den Parkplätzen
Motorfahrzeuge zu benutzen,
• außerhalb besonders ausgewiesener Plätze
zu parken,
• Wohnwagen aufzustellen oder zu zelten,
• Zweige abzubrechen, lebende oder tote
Bäume und Sträucher zu fällen oder auf
andere Weise zu beschädigen und die sons
tige Vegetation z. B. durch das Ausgraben
von Pflanzen zu beschädigen,

Vandring mot toppen. Från parkeringsplatserna utgår flera markerade leder.
De leder dig genom lövskogar, vackra hagmarker och enefälader, förbi öppna fält och gamla fruktodlingar. Skåneleden går hela vägen upp till toppen,
där det växer gammal bokskog.
Kor, får och hästar betar i hagmarkerna. Visa hänsyn till betesdjuren och
glöm ej att stänga grindar efter dig.

• Tafeln, Plakate, Schilder, Inschriften oder
damit vergleichbare Vorrichtungen anzu
bringen,
• Radios, CD-Spieler oder andere Musik
anlagen auf störende Weise zu benutzen.

Bokskogens flora. Under bokarnas täta lövverk är vegetationen sparsam.
Gulplister och vitsippa är vanliga arter. Mer sporadiskt förekommer gulsippa,
tandrot, smånunneört och desmeknopp.
Fågelliv. Den varierade naturen ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. I
lövskogen häckar koltrast, rödhake, grönsångare, gulsångare och flera andra
fåglar. I de buskrika betesmarkerna lever bland annat törnskata, hämpling,
buskskvätta och ärtsångare. Stenknäck ses regelbudet.

Nedanför toppen följer Skåneleden en vacker stenmur. Ta gärna en närmare
titt på stenarna i muren. Närmast Jällabjärs topp består de enbart av basalt,
en svart bergart med vulkaniskt ursprung. Längre ner på sluttningen innehåller
muren även andra bergarter.

Naturreservatet Jällabjär bildades 1977. Reservatet omfattar cirka 131 hektar. Syftet är att vårda området så att
den växlande karaktären med öppna betesmarker och
lövskogsdungar bibehålles. Jällabjärs bokskogsklädda
sluttningar och öppna betesmarker med anslutande
områden av hagmarkskaraktär skall bevaras. Gångstigar
skall anläggas för att underlätta allmänhetens tillträde.
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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Vor circa 100 Millionen Jahren war Jälla
bjär ein aktiver Vulkan, der Asche und
Lava auswarf. Obwohl nur der harte Vulkankern
erhalten geblieben ist, hat die Erhebung immer
noch die Form eines Vulkans. Die Hänge von
Jällabjär bestehen heute aus Schotter und Steinen, die das Inlandeis hierher transportierte und
um den Basaltkern des Vulkans ablagerte.
Von den Parkplätzen aus können Sie auf
einem markierten Pfad zum Gipfel der Erhebung spazieren. Der Weg führt durch schönes
Weideland und durch Laubwald, vorbei an offenen Feldern und alten Obstplantagen. Auf dem
Gipfel wachsen Buchen.
Auf den Weiden grasen Kühe, Schafe und
Pferde. Nehmen Sie bitte Rücksicht auf die
Tiere, und vergessen Sie nicht, die Zaungatter
hinter sich zu schließen.

• på ett störande sätt använda radio, cd-spelare
eller annan musikanläggning.

• disturb wildlife,

parkering

Around 100 million years ago, Jällabjär
was an active volcano spreading ashes
and lava flows over the surrounding area. The
mountain is still shaped like a volcano, although
all that remains is the dense central core. The
slopes of mount Jällabjär now consist of gravel
and stones brought by the inland ice and deposited around the basalt core of the volcano.
From the parking areas you can follow a mar
ked trail to the top. The walk takes you through
lovely enclosed pastures and deciduous wood
land, past open fields and old orchards. The
top is clad in beech trees.
Cows, sheep and horses graze in the pastures. Please show consideration for the livestock
and don’t forget to close the gates behind you.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:
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Välkommen till Jällabjär

