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Välkommen till Blästorp 
Upplev landskapets historia i Blästorp naturreservat.  
Hörrödsåsen, en rullstensås vars grus skapat höjder och kullar,  
är ett minne från den senaste istiden för 15 000 år sedan. 
Där isen låg kvar som längst har torvtäckta sänkor bildats. 

Hörrödsåsen, som också kallas Jären, är den största  
rullstensåsen i östra Skåne och går i nord-sydlig riktning från 
Agusa ned mot Andrarum. Blästorp med sina mjuka kullar 
ligger i den södra delen av denna getryggsformade ås. 
Det gamla jordbrukslandskapets lapptäcke av små åkrar,  
betesmarker och skogsdungar finns också kvar i området. 

Tillsammans med de betydligt större naturreservaten Verkeån I 
och Verkeån Agusa-Hallamölla skyddar Blästorp  
ädellövsskogen och kulturlandskapet på Linderödsåsens  
sydostsluttning och längs Verkeåns dalgång. 

Området har idag inga markerade stigar. Strax väster om  
naturreservatet går Skåneleden SL4, ”Österlenleden”. 

Experience the history of the landscape at Blästorp Nature Reserve.  
The Hörrödsåsen ridge, an esker with gravel deposits creating plateaus and hills, 

stands as a reminder of the last Ice Age, some 15 000 years ago. Where the ice remained the 
longest, peat-covered hollows have formed.  
Hörrödsåsen, also known as Jären, is the largest esker in eastern Skåne. It runs in a north-
south direction, from Agusa down to Andrarum. Blästorp with its soft hills is situated in the 
southern part of this sharp-crested ridge.  
The agricultural landscape, forming a patchwork of small fields, pastures and copses, also 
remains in the reserve. 

Together with the significantly larger nature reserves Verkeån I and Verkeån Agusa-
Hallamölla, Blästorp protects the broad-leaved deciduous forest and the cultural landscape 
on the south-eastern slope of the Linderödsåsen ridge and along the valley of the  
river Verkeån. 

 

There are currently no marked trails in the area. The Skåneleden Trail SL4, “Österlenleden”, 
passes just west of the nature reserve. 

Föreskrifter 

Inom naturreservatet är det förbjudet att: 
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 

anordning, 
• gräva upp eller plocka blommor eller på annat sätt göra åverkan på 

växtligheten, 
• tälta, ställa upp husvagn eller parkera, 
• på störande sätt använda radio, musikspelare eller liknande, 
• framföra motordrivet fordon. Markägaren eller jordbruksarrendatorn 

får dock använda traktorer och motorredskap i samband med  
jord- eller skogsbruk. 

• göra åverkan på mark eller hägnader eller andra anordningar, 
• göra upp eld, 
• medföra okopplad hund, 
• utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa 

naturmiljön, dock att Länsstyrelsen kan medge såna undersökningar. 

Regulations 

Within the reserve it is forbidden to: 
• put up notice boards, placards, posters, signs, or similar, or make 

inscriptions, 
• dig up or pick flowers or in any other way damage vegetation, 
• camp, park caravans or any other vehicles, 
• in a disturbing manner use radios, music players or similar, 
• drive motorised vehicles. The landowner or tenant farmer may,  

however, use tractors and motorised equipment in connection with 
farming or forestry. 

• damage land, fencing or other facilities, 
• light fires, 
• bring unleashed dogs, 
• carry out scientific or other investigations which may disturb the 

natural environment. However, the County Administrative Board may 
approve such investigations. 

Naturreservatet Verkeån, delområde II:2, Blästorp bildades 1989 och omfattar ca 16 hektar. 
Syftet med reservatet är att bevara ett gott vattentillstånd i Holmabäcken, att bevara  
Hörrödsåsen med dess åsgrusbälte samt att bevara ängs- och skogsbiotoper av betydelse för 
hänsynskrävande och sårbara växt- och djurarter. Syftet är också att bevara ett vackert  
kulturlandskap. 

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

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. 
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