
NATURRESERVAT I SKÅNE  
Verkeån delområde 1

Verkeån rinner fram genom ett omväxlande landskap - inåt land 
genom djupa raviner, genom barrskog och lövskog, ängar och åkrar 
och slutligen skär den genom de sandiga backarna, ut mot havet. 
Här ligger de välkända Brösarps backar. Området erbjuder goda 
vandringsmöjligheter. Utmed Verkeåns södra sida går Backaleden 
och längs norra sidan går Skåneleden.

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra - 
var du än vistas. Verkeån 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/verkean-1.

VÄXTERNA OCH DJUREN
Brösarps södra backar är kända för  
sin gul-vita vårskrud av gullvivor och 
mandelblom medan Brösarps norra 
backar under sommar och höst skiftar 
i lila av blommande backtimjan och 
ljung. Det variationsrika landskapet hyser 
också ett rikt fågelliv. Kungsfiskaren pilar fram 
längs ådalen och i betesmarken sitter törnskatan 
spanandes efter insekter från toppen av en buske. 
Ormvråk och röd glada ses ofta patrullera över det 
böljande landskapet. 

FRILUFTSLIV
Här finns stora vandringsmöjligheter. Både Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 6) och 
Backaleden går genom området på vardera sida om Verkeån. Båda lederna är cirka 
20 km enkel riktning, men det finns ett antal övergångar som gör det möjligt att 
göra rundvandringar. I nordvästra delen av reservatet finns även Glimmebodaleden 
(5 km). I reservatet finns det flera rastplatser. Sätta upp tält och övernatta får du 
endast göra på Vantalängan som ligger i den västra delen (max en natt).   

HITTA HIT
Närmaste busshållplatsen finns i Brösarp. Det finns flera parkeringar att välja på. 
Längs väg 19, både norr och söder om Brösarp, finns parkeringsmöjligheter liksom 
strax öster om Brösarp längs med Albovägen mot Simrishamn. 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad.

Det är inte  
tillåtet att tälta  
eller ställa upp 
husvagn, husbil 
eller liknande 
utanför anvisade 
platser.

Det är inte  
tillåtet att störa 
omgivningen

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

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

Det är inte  
tillåtet att gräva 
upp eller skada 
växter och djur.

Det är inte  
tillåtet att köra  
bil, moped eller 
andra fordon 
utanför anvisade 
vägar.

Det är inte  
tillåtet att cykla  
i betesmarker.

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: 1975
Storlek: 1424 hektar
Kommun: Simrishamn, Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
Skyddstyp: Naturreservat och 
      Natura 2000

HITTA MIG
Kungsfiskaren är av de  

mest färgstarka fåglarna vi har  
i Sverige. Den syns regelbundet  

längs med Verkeån. Trots fjäderdräktens 
starka färger kan det vara svårt att få 

syn på kungsfiskaren när den sitter still 
på en gren nära vattnet, men så  
fort den flyger blir den svår att  

missa. Illustration: Katarina  
Månsson

FAKTA OM NATURRESERVATET
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna!


