
NATURRESERVAT I SKÅNE  
Västra Bosjöklosterhalvön

Samma ekar som på 1700-talet växte på Bosjöklosters ängar kan du 
idag beundra i Västra Bosjöklosterhalvöns reservat. Ovanliga lavar, 
svampar och skalbaggar hittar livsrum i den skrovliga barken och 
murkna veden. I den snåriga sumpskogen sjuder det av liv. Och här 
trivs den mindre hackspetten Höörs kommunfågel. Ett stenkast bort 
ligger det gamla nunneklostret Bosjökloster med Tusenårseken.

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra - 
var du än vistas. Västra Bosjöklosterhalvön 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/vastra-bosjokloster.

SVERIGES MINSTA HACKSPETT
På våren håller småfåglarna konsert i 
sumpskogen. Har du tur kan du få se Sveriges 
minsta hackspett, den mindre hackspetten, 
som vill ha murkna al- eller björkstammar att 
hacka sitt bohål i. För den fjärilsintresserade 
rekommenderas en promenad på skogsvägen 
i den norra delen av reservatet. Vid vändplatsen 
öppnar skogen sig och varma sommardagar 
fladdrar fjärilar och andra insekter från blomma 
till blomma i jakt på nektar och pollen.

FRILUFTSLIV
En lämplig startpunkt är kyrkogården i Bosjökloster som ligger utmed väg 23. 
Antingen kommer du hit med buss eller så kör du vidare in på parkeringen innanför 
kyrkogården. Här börjar den markerade vandringsleden som går bland gamla ekar 
och bitvis utmed Västra Ringsjön. Vid stranden finns en rastplats med eldstad.  
Kombinera natur- med kultururupplevelser genom att besöka det anrika klostret 
med 1000-års eken (inträde) eller den gamla möllan utmed väg 23 som numera 
tillhör Kulturen i Lund. I den södra delen av reservatet finns en badplats.   

HITTA HIT
Busshållplatsen ”Bosjökloster” ligger 100 meter från reservatet vid kyrkogården. 
Den i söder ligger vid badplatsen i Gamla Bo. Det finns tre parkeringar i reservatet, 
samtliga på västra sidan av väg 23 mellan Höör och Snogeröd.

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad.

Det är inte  
tillåtet att tälta 
utanför anvisade 
platser.

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

Var rädd om  
naturen, ta med 
dig skräpet hem!

Det är inte  
tillåtet att elda, 
bryta sönder,  
samla in eller föra 
bort död ved.

Det är inte tillåtet 
att gå i land på 
Hägerholmen 
mellan den  
1 april–15 augusti.

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: 309 hektar
Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
Skyddstyp: Naturreservat

FAKTA OM NATURRESERVATET

HITTA MIG
Citronfjärilen är ett kärt  

vårtecken. Redan i slutet av mars  
kan man se de citrongula hanarna 

fladdra förbi på sin jakt efter nektar. 
Honorna är grönvita i färgen och 

lämnar sin övervintringsplats  
något senare. Illustration:  

Katarina Månsson

Jag visar hänsyn 
mot djur och 
människor i  
naturen.
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna!


