
  

 

 
 

 

 

NATURRESERVAT I SKÅNE 

Rövarekulan 

Nere i den djupa ravinen slingrar sig Bråån fram genom skogskläd-
da marker. Förr i tiden kunde man höra dansmusik och skratt från 
dalgången under ljusa sommarkvällar. Idag får man istället njuta av 
åns porlande och den rika fågelsången. I reservatet finns en väldig 
artrikedom och flera vandringsstigar. Rövarekulan har fått sitt namn 
efter de rövare som det sägs härjade i dalgången. Sägner säger att 
det fanns en rövarkula med järndörr djupt inne i ravinen. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra 
- var du än vistas. Rövarekulan 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/rovarekulan. 

VÄLDOFTANDE BOKSKOGAR 
Rövarekulan har en artrikedom av växter, 
lavar och svampar som få andra områden  
i Sverige. Berggrunden i Rövarekulan består  
av lerskiffer och lösa skifferbitar täcker åns  
botten. På dessa hittar man en speciell snäcka,  
flodhättesnäckan. Ramslöken bildar tillsammans  
med vitsippor och andra vårblommor en grön  
vårmatta under bokarna på den fuktiga, näringsrika 
marken. Längs ån blommar orkidéer som Sankt Pers nycklar 
och ängsnycklar på fuktiga ängar. Strax norr om bron finns 
även ett litet rikkärr med ovanliga mossor och starrväxter. 

HITTA MIG 
Vitskråp är en mycket 

sällsynt art i Sverige och 
förekommer endast i Skåne. 

I Rövarekulans naturreservat växer 
den mellan parkeringsplatsen 

och stenbron. 
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FRILUFTSLIV 
Skåneleden går genom reservatet, både uppe längs sluttningen och nere i dalgång-
en. På sin väg passerar leden både kungastenarna och den vackra valvbron. Båda 
sevärdheterna ligger nära men på motsatt sida om den centralt placerade parke-
ringen. Det finns även två rundslingor som går på båda sidor av bäcken. Du kan 
antingen börja vid parkeringen eller vid vindskyddet i nordost. Delar av lederna kan 
periodvis vara leriga, främst nere i dalgången. Vid parkeringen och vid vindskyddet 
finns toalett och rastplats med eldstad. 

HITTA HIT 
Närmsta busshållplats är Rolsberga och därifrån är det en ca 2 km lång promenad 
till reservatet. Från E22 i riktning mot Hörby tar du vid Rolsberga av mot Löberöd. 
Efter ca 2 km nås infarten till Rövarekulan. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 1975 
Storlek: 48 hektar 
Kommun: Höör 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 

Skyddstyp: Naturreservat och  
      Natura 2000

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad. 

Det är bara  
tillåtet att elda  
på anvisade 
platser. 

Det är inte tillåtet 
att bryta kvistar 
eller skada levande 
eller döda träd och 
buskar. 

Det är inte  
tillåtet att plocka 
eller gräva upp 
växter. 

Det är inte tillåtet 
att tälta eller sätta 
upp utrustning för 
övernattning. 

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

Det är bara  
tillåtet att rida  
på vägar och  
anvisade stigar. 

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 
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 




