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Välkommen till 
våra strövområden! Djurholmen strövområde

Saker att göra

mest aktiv. Från utsiktstornet på mossen spanar du kanske bäst. 

Isälv skapar bäck
Ravinen i Djurholmen skapades av den smältande inlandsisen för ungefär 
14 000 år sedan, där isälvarna förde med sig tonvis med sten och grus. 
Århultsbäcken har etsats sig allt djupare ner i ravinen och går idag via  
Västersjön till Rönne å och vidare ut i havet. Vatten som följer sin egen väg 
och inte rätas eller dikas får bättre kvalitet. Det syresätts när det tumlar 
runt och släpper kväve åt växterna när det stillnar. Så är det med Århults-
bäcken. En vattendriven kalkningsautomat neutraliserar dessutom den 
sura nederbörden, vilket minskar övergödningen i sjö och hav.  

I bokskogen trivs sällsynta lavar och mossor som bokkantlav, bokvårt- 
lav, stor knopplav och bokfjädermossa. Närmare bäcken växer dunmossa 
och gullpudra. Delar av Mossestigen går genom ravinen och följer också 
bäcken, med sina små vattenfall. Ta en liten avstickare till Fallet, det 
största av fallen.

Stenar med en historia att berätta
I hela området hittar du spår i form av stenhögar, ruiner och odlingsrösen 
efter dem som en gång levt här – bönder, knektar, torpare och backstugu-
sittare. Tillvaron var krävande och marken svårbrukad. Ändå försökte man 
skapa små åkrar insprängda i skogen, och skogen användes som betes-
mark åt kor och grisar. Längs Gubbalyckestigen och Källstigen ligger  
platserna tätt och informationstavlor berättar mer om dem som levt här. 
Du passerar ruinerna från gårdarna Västra Århult och Mellan Århult liksom 
backstugan Jordboen. Invid Århultabäcken finns rester från den skvalt-
kvarn, som med vattnets kraft malde familjernas säd till mjöl eller användes 
för sågning. 

Även Djurholmamossen har brukats av bönderna som levde här.  
Mossens otillgänglighet och den höga vattenhalten i marken gjorde den 
svårodlad. Istället använde man torven som bränsle och under många 
hundra år var myrslåtter ett viktigt tillskott till höstskörden. Männen gick 
med lie, kvinnor och barn räfsade och hängde upp höet att torka på hässjor. 
Det hö man fick från mossen var inte alltid det mest näringsriktiga eller  
välsmakande för djuren, men var ofta ett viktigt tillskott för att hålla djuren 
vid liv under vintern.

Allemansrätt & skyldighet
Vi är många som vill njuta av naturen. Besökare med olika intressen ska 
samsas om samma stigar. Att ta hänsyn till varandra blir extra viktigt 
då. Den svenska allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt  
i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot 
natur och djurliv, mot mark ägare och mot andra människor i naturen. 
Grundregeln är enkel: inte störa och inte förstöra. 

Du får vandra, cykla, rida, åka skidor eller bara vara nästan överallt. 
Men du får inte skada mark, växter eller djur. Av respekt för andra besökare 
och viltet ska du koppla din hund. Om du rider eller cyklar, följ anvisade 
leder eller vägar.  Motorfordon är bara tillåtna på vägar avsedda för 
dessa. Tänder du grillen, var noga så att det inte är fara för brand.  
Och kom ihåg att plocka med dig skräpet.

På skanskalandskap.se/djurholmen kan du läsa mer.

Var rädd om unik natur
I naturreservatet Djurholmamossen gäller andra regler. Där får du till 
exempel inte göra upp eld och ha okopplad hund. Läs mer på skanska-
landskap.se/djurholmen

Hitta hit
Kör av E6 vid avfart Hjärnarp (avfart 37) och kör mot Hjärnarp. Från  
Hjärnarp är det ca 8 kilometer, följ skyltarna mot "Djurholmen". Den 
sista sträckan går på grusväg. Skylten "Här slutar allmän väg" kan du 
bortse ifrån. Parkeringen ligger några minuter längre fram, efter att  
du svängt höger vid en sista mindre vägvisningsskylt.

Kontakt & mer att läsa
Webb: www.skanskalandskap.se/djurholmen
E-post: info@skanskalandskap.se
Instagram: @skanskalandskap
Facebook: www.facebook.com/skanskalandskap

Djurholmen på Hallandsåsens södra branter är platsen för dig  
som söker det avskilda och stilla. Lite mer vildmark helt enkelt. 
Här hittar du en väldig mosse, en ravin med små vattenfall och 

omväxlande bok- och barrskog.

Unik mosse
Djurholmamossen är en av få bevarade högmossar i Skåne och är sedan 
2016 ett naturreservat. Det ingår - liksom Århultsbäcken - även i Natura 
2000, EU:s nätverk för skyddsvärda naturmiljöer. Få växter klarar att 
leva i den karga och näringsfattiga miljön som utmärker en mosse. Tall, 
ljung, klockljung och tuvull är några av undantagen. Bristen på näring 
gör att tallarna här är små och förvridna, så kallade martallar. I juli och 
augusti blommar klockljungen och färgar mossen rosa. Klockljungen är 
den enda svenska blomman med nektar som ger naturligt flytande 
honung. Under samma tid blommar den gula myrliljan, som också trivs i 
mager och fuktig mark. Mossestigen går på spångar över delar av mos-
sen. Mossen fortsätter in i Hallands län, där den byter namn till Mat-
kroksmossen.

En mosse blir till
För tusentals år sedan var mossen en sjö. Rester från vass och andra 
växter sjönk till botten, omvandlades till gyttja och sjön blev allt grundare. 
Efterhand blev den ett gräsbevuxet kärr och vitmossan kunde ta över 
kommandot. Vitmossa växer uppåt och dör underifrån. Den kan inte 
förmultna i den syrefattiga miljön utan bildade lager med torv och en 
myr växte på höjden. Till slut tappade vitmossan kontakten med grund-
vattnet och mossen var född. Vitmossan skapar en sur miljö som få 
andra växter klarar att leva i. 

Orrspel och älg
Den speciella miljön med öppen myrmark, gammal skog och döda träd 
lockar bland annat orre och tjäder till området. Tjädern håller gärna till 
på myrens trädbeklädda del, där den kan äta tuvull, tallbarr och skott. 
Orren trivs bäst i området kring högmossen och äter insekter, björk-
knoppar och blåbärsblom. Tupparnas spel under april och maj är inte 
helt olikt en riddartornering, allt för att imponera på hönorna.

I den sanka marken tar älgen sig lätt fram, tack vare sina långa klövar. 
Älgen trivs i fuktig mark där det finns gott om ris, örter, löv och skott. 
Bäst chans att se den har du i gryningen eller skymningen, när den är 

Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för 19 strövområden spridda 
över hela Skåne. Här kan du vandra, paddla, fiska, bada, rida eller 
bara njuta av lugnet. Oavsett om du är inbiten naturälskare eller 
nybörjare i naturen finns det något att välja mellan. 

I våra områden hittar du korta och långa stigar, liksom stigar för 
mountainbike eller häst. På några stigar är det extra lätt att ta sig 
fram – att välja för dig som har barnvagn, rullstol eller rullator. 
 Skåneleden går genom  flera av våra områden, för dig som vill vandra 
lite längre. I några av våra områden finns stugor att hyra. Och på 
Fulltofta Naturcentrum finns både interaktiv utställning och café. 

För stor del av vår verksamhet får vi ett årligt anslag från  
Region Skåne.

Vandra & promenera
Stigarna i Djurholmen är relativt 
korta, men korsar varandra så att 
det är möjligt att vandra längre. 
Trots att området är litet är varia-
tionen stor. 

q

Hör orren spela 
Bäst chans att se orre och tjäder 
är under våren, särskilt i gry-
ningen. Tupparnas spel under 
april–maj är inte helt olikt en 
riddartornering. 

Besök unik mosse
Naturreservatet Djurholmamos-
sen är en av få bevarade högmos-
sar i Skåne. Vandra ut på mossen 
på spångar och lär dig mer om 
mossen via informationsskyltar. 

ä

Spana efter vilt
Bäst spanar du kanske efter vilt 
från det åtta meter höga utsikts- 
tornet på mossen. Gå upp tidigt i 
gryningen så får du kanske se älg.

Följ vattnet
Århultsbäcken slingrar sig nerför 
sluttningen från mossen, via Väs-
tersjön till Rönne å och havet. Följ 
stigen från skvaltkvarnen till det 
lilla vattenfallet ”Fallet” och 
vidare genom vacker ravin.

Plocka bär och svamp
På sensommaren kan du plocka 
blåbär och vildhallon, på hösten 
lingon och kantareller. Tranbären 
mognar sent och smakar bäst 
efter frosten, då de är som sötast.

Äta matsäck ute
Det finns flera iordningställda 
grillplatser i skogen nära parke-
ringen. Vid Djurholmamossen 
finns ytterligare en rastplats. 

Känn historiens vingslag
Överallt hittar du spår, stenhögar, 
ruiner och odlingsrösen efter 
människor som en gång levt här. 
Längs Källstigen finns särskilt 
många rester, bland annat en 
välvd jordkällare.

In English
Djurholmen on the southern slopes of Hallands ridge, is a haven of 
tranquility. A network of trails and boardwalks allows you to explore 
extensive forest, the mire Djurholmamossen and a gully with small 
waterfalls. Djurholmamossen is a nature reserve since 2016. The 
mire and the stream Århultsbäcken are both European Natura 2000 
areas.

Things to do
The trails are fairly short but interlinked, making it possible to go  
on longer hikes. In July and August the mire is a blaze of pink bell-
heather and hosts resident bird species like black grouse and caper-
caillie. Elk frequent the area. The 8-metre observation tower is a 
good place to look for them and other animals. In late summer you 
can pick blueberries and wild raspberries and in autumn chanterelle 
mushrooms.

Cultural history
There are remains such as clearance cairns, ruins and stone mounds 
across the whole site from those who once lived here – farmers, 
jacks, crofters and tenants. These remains are dense along the trails 
Gubbelyckastigen and Källstigen. By the stream Århultabäcken 
there are remnants of the small mill which, through water power, 
ground the families' grain into flour.

The Right of Public access - with responsibilities
The Swedish Right of Public Access is unique. With this right, 
comes a responsibility to be considerate and careful with regard to 
the countryside, wildlife, landowners and other visitors. The basic 
rule is easy: do not disturb or destroy. You may walk, cycle and ride 
as long as you do not harm crops, forest plantations and sensitive 
land. You must respect the privacy of the home and therefore you 
may not set foot on private plots. Out of respect for other visitors 
and wild animals, you should keep your dog on a lead all year around. 
When you go through a pasture, remember to shut the gates behind 
you. If you go horseriding or cycle, follow marked paths or roads. 
Motor vehicles are only allowed on roads intended for cars. If you 
light a fire, we recommend the specified fireplaces (marked on the 
map). Don’t forget to take your rubbish home with you!

Keep in mind that the nature reserve has special rules. In 
Djurholmamossen nature reserve you must keep your dog in a lead 
and you can’t make fire. Find the rules at local signs and our website.

Contact 
en.skanskalandskap.se
info@skanskalandskap.se
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Djurholmen strövområde
Besök i tystnaden  Mossestigen – 3,8 km

En varierad stig genom olika naturmiljöer. Du går 
genom kuperad och gammal bokskog, ner i en ravin. 
Stigen tar dig en bra bit in på naturreservatet Djurhol-
mamossen och här går du på spångar över det karga 
ljunglandskapet. Från det åtta meter höga utsiktstor-
net får du fin utsikt över landskapet. Tavlor längs sti-
gen visar hur mossen föddes, växte på höjden och hur 
människan brukade den. Del av sträckan följer 
Århultsbäcken, en porlande bäck med flera små vat-
tenfall. 

 Källstigen – 1,5 km

Promenad längs med tät granskog och genom öppen 
gammal bokskog, där träden står som en pelarsal. Du 
passerar flera gamla boplatser och går genom gamla 
stenmurar. Du kan göra en avstickare till kallkällan och 
fylla på vattenflaskan. Korta sträckor av slingan går på 
skogsbilväg. Stigen är inte kuperad.

 Gubbalyckestigen – 1,5 km

Promenad genom tät granskog, där du passerar sten-
murar från gamla boplatser. Slingan går genom gam-
mal bokskog som reser sig likt en pelarsal. Du går nere 
i bokskogsravinen och följer Århultsbäcken. Upp och 
ner i ravinen är det starkt kuperat. 

Stigar

Barrskog

Lövskog

Åker

Övrig öppen mark

Mosse/kärr

Vatten

Områdesgräns
Större bilväg
Mindre bilväg
Körväg
Bom
Traktorväg
Liten stig

Vattendrag

Höjdkurva, ekv. 5 m 

Information

Parkering

Toalett

Kulturminne

Rastplats

Grillplats

Utsiktstorn

Kallkälla
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LEDER

Mossestigen (röd)
3,8 km

Källstigen (blå)
1,5 km

Gubbalyckestigen (gul)
1,5 km

Teckenförklaring


