
  
 

 
 

 

Jällabjär 

På flygödlornas och dinosauriernas tid var det skånska landskapet 
betydligt mer dramatiskt än idag. Över 150 vulkaner sprutade lava 
och aska över slätterna. Jällabjär (Gällabjer), är en av de vulkaner 
som sedan länge har tystnat och som idag är en grönskande kulle 
i odlingslandskapet utanför Röstånga. Vandra genom bokskog och 
enefälader upp till toppen och njut av utsikten!

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

VULKANRESTER GER RIK FLORA 
Du kan fortfarande hitta rester av lavan 
(sexkantiga basaltpelare) som stelnade inne i 
kraterns mitt när vulkanen slocknade. Naturen 
kring Jällabjär är omväxlande med bokskogar, 
alkärr, betesmarker och enefälader. I kärret 
nedanför kullen växer idag fuktig alskog.  
På våren är bokskogen på toppen fylld av 
gulsippor, vårlök, liten nunneört och  
desmeknopp medan betesmarkerna  
nedanför täcks av vitsippor.

FRILUFTSLIV 
Skåneleden, som kommer från Söderåsens nationalpark, kommer in i den västra  
delen av Jällabjärs naturreservat. Skåneleden går upp på toppen och fortsätter 
sedan till det närliggande reservatet Anderstorps eneskog. I Jällabjär finns två 
rundslingor på drygt 3 km. Den blå slingan börjar vid västra entrén (parkeringen), 
den gula börjar vid den södra. Båda går upp på toppen av den gamla vulkanen.  
Vid den södra entrén (parkeringen) finns även vindskydd, eldstad och torrdass.  
I naturum Söderåsen, en halvmil bort, kan du fördjupa dig i Jällabjärs spännande 
förflutna. 

HITTA MIG 
Törnskatan finns i buskrika 

hagmarker. Om du någon gång hittar 
insekter eller små djur som har spetsats 
på en buskes taggar så är det troligtvis 

törnskatan som har varit i farten. 
Det är så den förvarar sin mat inför 

sämre dagar. Illustration: 
Katarina Månsson

HITTA HIT 
Jällabjär ligger ca 2 km nordost om Röstånga. Närmaste busshållplatser är  
Röstånga kyrka eller Röstånga busstation. Parkeringsplatser finns i anslutning till 
skyltade avtagsvägar från Röstånga, Anderstorp och Färingtofta.

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 1977
Storlek: 148 hektar
Kommun: Svalöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
Skyddstyp: Naturreservat och 
      Natura 2000

KONTAKT 
E-post: skane@lansstyrelsen.se
Telefon:  010-224 10 00
Facebook: facebook.com/skansknatur
Instagram: instagram.com/skansknatur
Läs mer: www.hittadinplats.se

NATURRESERVAT I SKÅNE 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad.

Det är inte tillåtet 
att föra bort död 
ved, bryta kvistar 
eller skada levande 
eller döda träd och 
buskar.

Det är bara  
tillåtet att cykla  
på vägar. 

Det är inte  
tillåtet att rida  
eller köra  
med häst.

Det är bara  
tillåtet att tälta  
på anvisad plats. 

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

Det är bara  
tillåtet att elda  
eller grilla på  
 anvisad plats  
med medhavd  
ved eller kol. 

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

www.lansstyrelsen.se/skane/jallabjar
www.hittadinplats.se
https://instagram.com/skansknatur
https://facebook.com/skansknatur
mailto:skane@lansstyrelsen.se
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 




