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Här är du

Reservatsgräns

Vägar

Liten väg / markväg

Vägbom

Kraftledning

Fornminne

Höjdkurvor

Sankmark

Barr- och blandskog

Lövskog

Öppen mark

Åker

You are here

Reserve boundary

Roads

Minor road

Barrier

Power line

Ancient monument

Contour line

Wetland

Coniferous and mixed woodland

Deciduous woodland

Open land

Arable land

Naturreservatet Ekastiga bildades 1980, och omfattar ca 69 hektar. 
Syftet med reservatet är att bevara ett område med landskaps-
estetiska och geologiska värden,  
samt även stora värden för friluftslivet.
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne, 
www.lansstyrelsen.se/skane

             Föreskrifter

Inom naturreservatet Ekastiga är det förbjudet att:
• gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål  

eller ytbildning,
• utföra någon form av anläggning eller ställa upp för 

reservatet främmande föremål,
• medföra ej kopplad hund,
• göra upp eld,
• framföra motordrivet fordon annat än på anvisade 

vägar,
• parkera annat än på särskilt anvisad plats,
• tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller  

motsvarande, 
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande 

eller döda träd och buskar eller gräva upp växter,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller 

liknande.

     Regulations
Within Ekastiga Nature Reserve it is forbidden to:
• dig or in other way damage fixed natural objects or 

surface formations, 
• make any form of construction or erect objects alien 

to the reserve, 
• bring unleashed dogs, 
• light fires, 
• drive motorised vehicles other than on designated 

roads, 
• park other than in designated places,
• camp, park caravans, camper vans or similar, 
• break off branches, fell or in any other way damage 

living or dead trees or shrubs, or dig up plants, 
• put up information boards, placards, posters, signs 

or similar, or make inscriptions.

Blåsippa
Hepatica nobilis

Liverleaf

I naturreservatet Ekastiga möter du ett böljande  
landskap där öppna marker blandas med skogsklädda åsar. 
Området har formats av inlandsisen. Isälvsflodernas vatten  
rusade fram under isen och drog med sig sten och grus.  
När vattnets framfart saktade av avsattes sten och grus i långa 
åsar. Åsen i Ekastiga slingrar sig fram i landskapet samtidigt 
som den delar och förgrenar sig. Mellan höjderna ligger  
vattenfyllda gropar och fuktiga, ibland skogsklädda våtmarker. 
Sänkorna bildades när den smältande inlandsisen lämnade 
kvar isblock i marken. Isblocken blev omslutna av grus och 
sand och när de till slut smälte bildades en sänka.
Ekastigas åsar är idag klädda med bokträd som står i givakt 
längs den branta åsen. På våren lyser marken av vitsippor och 
i norr kan man även hitta dess släkting, blåsippan. 
Längs sidorna på åsen syns minnen från de människor som  
brukade jorden för länge sedan. För hand har människan  
rensat de små odlingslapparna från sten och lagt upp  
stenen i mindre högar. Dessa röjningsrösen skymtas nu bland 
buskar och träd, ibland helt överväxta av mossa och gräs.

Välkommen till Ekastiga naturreservat!

Welcome to Ekastiga Nature Reserve! 
In Ekastiga you find an undulating terrain with a mixture of open land and 
forested ridges. The area was formed by the inland ice. Strong subglacial 
meltwater rivers brought with them stones and gravel, which were  
deposited in long, meandering ridges as the water slowed. The ridge in 
Ekastiga winds through the landscape, splitting and branching out.  
Between the ridges are water-filled depressions and damp, sometimes 
forested, wetlands. The depressions formed when blocks of ice left by the 
retiring glacial sheet became surrounded by sediment and later melted.

The steep ridges in Ekastiga are now clad in beech trees, standing to  
attention. White anemone covers the ground in spring, and to the north, 
you can find its relative, liverleaf.  
Along the slopes are traces of cultivation that took place here a long time 
ago. People cleared the small plots by hand and placed the collected stones 
in small heaps. These clearance cairns, sometimes completely overgrown by 
moss and grass, can be discerned among shrubs and trees. 


