
NATURRESERVAT I SKÅNE  
Lövestads åsar

Som en skogsklädd oas höjer sig Lövestads åsar över åkrarna. På 
sommaren bildar bokarna en grönskimrande, högstammig pelarsal 
med en matta av lundarv, gulplister och ramslök. På vintern trängs 
stora flockar med bofink och bergfink på marken där de äter sig 
mätta på bokollon. Vildsvin och rådjur söker också skydd och mat 
under träden. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra - 
var du än vistas. Lövestads åsar 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/lovestads-asar.

BETAD LÖVSKOG
Den ljusa, betade lövskogen var ett 
populärt tillhåll för ortsbefolkningen  
i slutet av 1800-talet. Den märkliga  
”massa-stenen” minner om 1800-talets 
skogliga äventyr. Idag växer det mest bok  
av samma ålder på Lövestads åsar.  
Målsättningen är att det i framtiden ska växa 
bok, skogslönn och alm, ungt och gammalt om 
vartannat. Här ska finnas tät skog varvat med ljusa 
gläntor. Döda och döende träd ska få ligga kvar och 
skapa livsrum för svampar, insekter och fåglar.

FRILUFTSLIV
Lövestads åsar erbjuder vandring i en skogklädd oas i det omgivande åker- 
landskapet utanför Sjöbo. Uppe på åskrönet löper Skåneleden (orange) genom hela 
reservatet vilket ger möjligheter till en relativt enkel och smidig promenad bland 
områdets rullstensåsar. Genom att gå den omarkerade markvägen på tillbakavägen 
får du en ca 1,5 km lång runda. Skåneledens rastplats med vindskydd och eldstad 
ligger direkt norr om reservatet. Börja vid parkeringen i söder.   

HITTA HIT
Närmsta busshållplats är ”Lövestad by”. Från hållplatsen kan du gå längs  
Brotorpavägen till norra delen av reservatet vilket tar cirka 20 min.  
Parkeringen som ligger i söder längs Brotorpavägen nås från Sjöbo eller Lövestad 
via Kullamöllevägen. 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad.

Det är tillåtet  
att tälta men inte 
mer än en natt.

Det är inte  
tillåtet att elda.

Var rädd om  
naturen, ta med 
dig skräpet hem!

Det är bara tillåtet 
att cykla eller köra 
 på vägar.

Det är bara  
tillåtet att rida  
på anvisad led.

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

Bildat: 2011
Storlek: 34 hektar
Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
Skyddstyp: Naturreservat

FAKTA OM NATURRESERVATET Det är inte tillåtet 
att skada växande 
eller döda träd och 
buskar.

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

HITTA MIG
Ramslök växer i stora  

bestånd på den kalk- och  
mullrika jorden i lövskog och  

lundar under maj-juni. Den har  
en stark lökdoft, särskilt när  

bladen börjat vissna.  
Illustration:  

Katarina Månsson
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