RESTER AV EN VULKAN

HITTA MIG
Rosa lundlav är en tunn,
grågrön lav med rosa
fruktkroppar som bara
täcker en yta stor som
några frimärken. Du kan se
laven på runt en meters höjd
på gamla trädstammar, ofta
av bok, lönn och ek.
Illustration: Martin
Holmer

Stora delar av naturreservatet ligger
på resterna av en vulkan som var aktiv för
80–170 miljoner år sedan. De riktigt gamla
träden i reservatet har höga naturvärden och är
hemvist för ett stort antal mossor och lavar så som
rosa lundlav, stiftklotterlav, violettgrå porlav och
bokkantlav. På våren breder hav av vitsippor och gulsippor ut sig. De följs sedan av gulplister, lundgröe och det sällsynta
gräset skogssvingel. Bjäret är även hemvist för många olika fladdermusarter.

FRILUFTSLIV

Skåneleden går genom reservatet liksom den 16 km långa Pilgrimsleden. Den
senare börjar vid stiftsgården Åkersberg i Höör och slutar vid S:t Olofskälln vid
Hallaröds medeltida kyrka. Det finns även ett stort antal rundslingor i strövområdet. I reservatet hittar du Bjäretslingan (vit) som är 3,3 km. Den passerar höjden
Ulfsbjär som är resterna av vulkanen. Rundslingor som passerar reservatet är
Långstorpsslingan 9,9 km (grön) och Dagstorpsslingan 9,3 km (blå). I reservatet
finns toalett och rastplats. För den som vill övernatta finns vindskydd vid Dagstorpssjön. Vid vindskyddet finns även grillplats.

NATURRESERVAT I SKÅNE

Bjäret

Naturreservatet Bjäret ingår i strövområdet ”Frostavallen”. Här
finns mycket för den friluftsintresserade, allt ifrån fiske och bad till
vandring och övernattning i vindskydd. På de olika vandringsslingorna kan du uppleva bokskogar, sjöar, utsikt från gamla
vulkaner och många spår från äldre tiders torpare och bönder.
Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra var du än vistas. Bjäret är ett naturreservat, och för att skydda områdets natur och
djurliv gäller särskilda föreskrifter. Genom att följa dessa hjälper du till att bevara
områdets fantastiska natur.
Du hittar mer information om naturreservatet och fullständiga föreskrifter på
www.lansstyrelsen.se/skane/bjaret.

HITTA HIT

Närmsta busshållplats är ”Frostavallens vandrarhem”. Vid frostavallen finns också en
stor parkeringsplats och härifrån går både skåneleden och långstorpslingan. Det går
att cykla från Höörs station. Till den mindre parkeringen vid sjöhuset är det 8 km,
varav en stor del går på cykelväg.

FAKTA OM NATURRESERVATET
Bildat: 2020

Storlek: 70 hektar
Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
Skyddstyp: Naturreservat och
Natura 2000

Jag visar hänsyn
mot djur och
människor i
naturen.

Hunden får följa
med - men den
måste vara
kopplad.

Det är bara
tillåtet att elda
med friluftskök
eller på anlagd
grillplats.

Det är inte
tillåtet att ställa
upp husvagn,
husbil eller
liknande över
natten.

Det är inte
tillåtet att gräva,
borra, måla eller
skada mark, sten,
naturföremål eller
kulturlämningar.

Släng skräp i
soptunnan eller
ta med hem om
den är full.

KONTAKT

E-post: skane@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 10 00
Facebook: facebook.com/skansknatur
Instagram: instagram.com/skansknatur
Läs mer: www.hittadinplats.se

Det är inte
tillåtet att gräva
upp eller skada
växter, lavar eller
vedlevande
svampar.
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Visa hänsyn till varandra och
naturen - följ föreskrifterna!
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