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Naturreservatet Munkarps jär bildades 1978 och omfattar ca 1,8 hektar.  
Syftet med reservatet är att bevara åsen lövskogsklädd, som en  
framträdande geologisk bildning. Den är av stor 
betydelse för landskapsbilden samt med sin 
utsikt värdefull för det rörliga friluftslivet.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne,  
www.lansstyrelsen.se/skane

Föreskrifter

Inom naturreservatet Munkarps jär är det förbjudet att:
• gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller 

ytbildning,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande  

eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i 
övrigt t ex genom att plocka eller gräva upp växter,

• störa djurlivet,
• medföra ej kopplad hund,
• göra upp eld,
• framföra motordrivet fordon annat än på väg i  

anslutning till parkeringsplats,
• parkera annat än på särskilt anvisade platser,
• ställa upp husvagn eller tälta,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller  

liknande,
• på ett störande sätt använda radio, musikspelare,  

musikinstrument el dyl.

Regulations

Within Munkarps jär Nature Reserve it is forbidden to:
• dig or in any other way damage fixed natural objects or 

surface formations,
• break off branches, fell or in any other way damage 

living or dead trees, or damage other vegetation e.g. by 
picking or digging up plants,

• disturb wildlife,
• bring unleashed dogs,
• light fires,
• drive motorised vehicles other than on roads leading to 

parking areas,
• park other than in designated areas,
• park caravans or camp,
• put up notice boards, placards, posters, signs, or  

similar, or make inscriptions,
• in a disturbing manner use radios, music players,  

musical instruments, or similar.
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Den skogsklädda höjden är en av de många rullstensåsar 
som en gång låg i trakten av Munkarp. Idag är de flesta av 
åsarna borta då de har utnyttjats för grustäkt i många  
hundra år.

Rullstensåsen bildades när inlandsisen smälte för mer än  
14 000 år sedan. Det iskalla smältvattnet bildade stora  
floder, som lämnade efter sig långa band av grus och sten. 
De allra brantaste rullstensåsarna kallar man för  
getryggsåsar. I Skåne har man ett annat namn för en brant 
ås, som återfinns i naturreservatets namn – jär. 

Skog och buskmark klär idag den 10 meter höga åsen i 
grönt. Strax väster om naturreservatet ligger ytterligare en 
rest av rullstensåsen, fridlyst som naturminne sedan 1960.

Välkommen till Munkarps jär
Welcome to Munkarps jär Nature Reserve

The forested elevation is one of the many eskers once 
located in the area around Munkarp. Today, many of 
the ridges are gone due to centuries of gravel  
extraction. 

Eskers were formed when the inland ice melted more 
than 14,000 years ago. The ice-cold meltwater  
formed large rivers, which left behind long strings of 
gravel and stones. The steepest eskers are called 
sharp crested eskers. In Skåne, a special word for 
steep ridge is used, reflected in the name of the  
reserve – jär. 

Forest and scrub now clad the 10 metre high ridge in 
green. Just to the west of the nature reserve is another 
remain of an esker, protected as a natural monument 
since 1960.


