
NATURRESERVAT I SKÅNE  
Näsums bokskogar

En gång i tiden gick boskapen och betade bland klippblock och 
branter i Ryssbergets skogar. Den karga marken på berget är idag 
en spännande naturskog där träden ska få rå sig själva. Här finns 
stillheten bland mossbeklädda stenblock och stora träd. I Näsums 
bokskogar finns fina vandringsstigar och här möts Skåneleden och 
Blekingeleden.

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra - 
var du än vistas. Näsums bokskogar är ett naturreservat, och för att skydda områ-
dets 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/nasums-bokskogar.

UTVECKLAS TILL NATURSKOG
Skogen på Ryssberget har varit gemensam  
mark för byarna kring berget sedan medeltiden.  
Idag får skogen leva sitt eget liv och  
utvecklas till en slags natururskog. Träden  
får ligga kvar där de faller och resultatet  
kommer bli en variationsrik skog. En art  
som indikerar att skogen är gammal är den 
sällsynta och hotade jättesvampmalen, en stor 
malfjäril som bara finns i skogar med lång  
historia. Den behöver levande fnösketicka, en 
svamp som lever på död och döende ved.

FRILUFTSLIV
Näsums bokskogar erbjuder vandring på norra delarna av Ryssberget. Här finns tre 
rundslingor som binds ihop av Skåneleden. Tillsammans blir det en runda på  
ca 6 km. Det kortaste alternativet är att bara gå den Ljusgröna slingan (2,6 km) som 
utgår från parkeringen i sydväst. Genom att fortsätta på Skåneleden mot Gulvita 
slingan passerar du utsiktsplatsen med rastmöjligheter. Lägger du till den Gulvita 
slingan kommer du upp i en tur på knappt 5 km. Längst i norr väntar den Rödvita 
slingan (1 km).   

HITTA HIT
Näsums bokskogar ligger i Bromölla kommun, nära tätorten Näsum. Närmaste 
busshållplats är Näsum Amadeus backe, cirka 1 km bort. Parkeringen ligger i  
reservatets västra del, vid Idrottsvägen, strax öster om Näsum.

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad.

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

Det är bara  
tillåtet att elda  
eller grilla på   
anvisad plats.

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

Det är bara  
tillåtet att cykla på 
 anvisade vägar.

Det är bara  
tillåtet att rida på 
 anvisade stigar.

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: 2010
Storlek: 85 hektar
Kommun: Bromölla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
Skyddstyp: Naturreservat och 
      Natura 2000

HITTA MIG
Skogsstjärnan är lätt att  

känna igen på de stjärnformade 
blommorna och på bladen som 

sitter likt en krans i stjälkens 
topp. Skogsstjärnan blommar 

under försommaren.  
Illustration: Katarina  

Månsson

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

Det är inte  
tillåtet att störa  
växt- och  
djurlivet.
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna!


