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I Gryteskog kan du promenera på lättvandrade stigar 
genom bokskog med märkligt krokiga bokar, frodiga 
alkärr och gammal fäladsmark med en och ek. På våren 
kläds marken i vitt av blommande vitsippor, som senare 
ersätts av mattor med gulplister. I de gamla träden trivs 
både hackspettar, fladdermöss och ovanliga insekter. 
Gryteskog ligger granne med flera andra naturreservat 
och det finns gott om stigar som kan ta dig vidare på nya 
upptäcktsfärder.

Vresiga bokar och resliga bokar
Här och var växer de mystiska vresbokarna med sina snirkliga 
grenar. Den mäktigaste växer intill gården Gryteskog och är 
Skånes största med sina fem meter i omkrets. Förr trodde 
man att trollen hade vridit till dem och skogen fick därför 
smeknamnet Trollskogen. Vresbokarnas växtsätt är fortfarande 
ett mysterium. Vi vet inte om det beror på arv, alltså de 
egenskaper som finns lagrade i bokollonet, eller om det beror 
på miljön de växer i. Kanske är det trollen trots allt...

I skogens fuktiga sänkor finns frodig sumpskog med al och 
busksnår. Här trivs småfåglarna och den lilla gärdsmygen pilar 
snabbt ut och in i snåren.

Romeleåsens fäladsmarker
Plötsligt öppnar skogen upp sig och en ljus betemark med 
spridda buskar och träd blir synlig. Så här såg stora delar av 
Gryteskog ut för ett par hundra år sedan, innan betesdjuren 
blev färre och skogen började sluta sig. 
Betesmarkerna är en rest av de stora gemensamma fäladerna 
som täckte större delen av Romeleåsen. Fäladsmarkerna bjuder 
på en rik natur med blommande örter som flitigt besöks av 
humlor, bin och fjärilar. Och korna sköter naturvården genom 
att hålla gräset kort och betesmarken öppen och ljus.

Välkommen till Gryteskog – bland trolska bokar, gammal fäladsmark och hav av vitsippor

In Gryteskog you can walk along footpaths that provide easy 
walking through beech woodland with remarkable twisted 

beech trees, lush alder carr and old pastures. In the spring, the ground 
is clad in white from flowering wood anemones, which are later 
replaced by carpets of yellow archangel. Woodpeckers, bats, and rare 
insects thrive in the old trees. Gryteskog is adjacent to several other 
nature reserves and there are plenty of footpaths which can take you 
onto your next adventure. 

The growth form of the twisted beech trees with their gnarly branches is 
still a mystery. We do not know if it is genetic; that these characteristics 
are already in the beech nut, or if it is due to the environment in which 
they grow. In the past people thought that trolls had twisted them, and the 
woodland thus got the nickname of Trollskogen (Troll Woodland).

Lush wet woodland with alder and thorny bushes grow in the wet hollows. 
Small birds thrive here, and the tiny wren shoots quickly in and out of the 
thickets. 

The pastures are the remains of the huge grazed common which covered 
the majority of Romeleåsen. The pastures are rich in wildlife with flowering 
herbs frequently visited by bumblebees, bees and butterflies. And the cows 
manage these nature conservation values by keeping the grass short and 
the pasture sunny and open. 

Naturreservatet Gryteskog bildades 1959 och omfattar ca 18 ha. Syftet med naturreservatet är 
att bevara och utveckla värdefulla naturmiljöer, såsom skog med vresbokar och fäladsmarker.

EU-projektet BushLIFE utför restaureringsåtgärder i Natura2000-området Måryd-Hällestad 
under 2014-2020. För mer information se www.bushlife.se.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Nätverket 
skapades för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda deras livsmiljöer.

Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne. www.lansstyrelsen.se/skane

Föreskrifter
Inom naturreservatet Gryteskog är det förbjudet att:
• bryta kvistar eller på annat sätt skada träd och buskar,

• plocka blommor eller på annat sätt skada markvegetationen,

• skräpa ner,

• tälta eller ställa upp husvagn,

• framföra motorfordon,

• spela boll eller liknande.

Regulations
Within Gryteskog Nature Reserve it is forbidden to:
• break branches or in any other way damage trees and bushes,

• pick flowers or in any other way damage the ground vegetation,

• leave litter,

• camp or park up a caravan,

• drive a motor vehicle,

• play with a ball or equivalent.

På våren kan du hitta sippor i alla 
möjliga färger här i Gryteskog – 
vitsippa, gulsippa och blåsippa. 

I alkärren lyser gullpudran upp 
den mörka myllan med sina 
klargröna blad.  

Stiftklotterlaven visar att 
skogen har höga naturvärden. 
Där stiftklotterlaven växer finns 
det ofta fler ovanliga arter. 

±

Dvärgpipistrellen tar 
under dagen skydd i trånga 
utrymmen, till exempel 
ihåliga träd.

Pipistrellus pygmaeus
Soprano pipistrelle

Gullpudra 

Chrysosplenium alternifolium
Alternate leaved golden 
saxifrage

Vitsippa 

Anemone nemorosa
Wood anemone

Blåsippa 

Hepatica nobilis
Liverleaf

Spillkråkan är en 
viktig art i skogen. 
Den hackar ut 
bohål i träden som 
andra fåglar, eller 
fladdermöss, kan 
flytta in i efter att 
spillkråkan flyttat ut.

Dryocopus martius
Black woodpecker

Gulsippa 

Anemone ranunculoides
Yellow anemone

Lövskog
Deciduous woodland

Öppen mark
Open land

Gräns naturreservat
Reserve boundary

Parkering
Car park

Här är du
You are here

Skåneleden
Skåneleden trail

Busshållplats
Bus stop

Annat naturreservat
Other reserve boundary

Botanisk sevärdhet
Site of botanical interest

Vresboksslingan
Twisted beech trail

Opegrapha 
vermicellifera
Lichen
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