
  

 

 

 
 

Axelstorps skogar 

Naturreservatet Axelstorps skogar ligger på Hallandsåsens  
nordvästra sluttning. Området karaktäriseras av bäckraviner  
klädda av bok och på sina håll går urberget i dagen. Här finns även  
terassformade små åkrar med röjningsrösen från förhistorisk tid.
Upplev området genom den 9 km långa Axeltorpsslingan som börjar
i Båstad och även passerar reservatet Lyadalen i närheten. 

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

FUKTIG BÄCKRAVIN 
I ravinerna hålls luftfuktigheten hög  
och här finns många äldre träd som på 
grund av sitt svårtillgängliga läge inte har 
avverkats. Tillsammans har detta gett upphov 
till en rik lav- och mossflora. I alsumpskogen utmed 
Axelstorpsbäcken växer den rödlistade alsidenmossan 
som är knuten till murken alved i skuggig och fuktig miljö. 
Axeltorpsbäcken har en artrik bottenfauna med flera arter 
av bäcksländor, nattsländor och skalbaggar. Arter som är  
typiska för rent och syrerikt vatten. En hotad art som  
påträffats är nattsländan Odontocerum albicorne, som  
endast förekommer i orörda raviner. Längs med ravinen  
kan man träffa på forsärla och strömstare.

FRILUFTSLIV 
För att få en rundslinga finns Axeltorpsslingan (9 km, gul). Den börjar vid Båstad 
sportcenter och följer Skåneleden genom reservatet Lyadalen och vidare in  
Axelstorps skogar. På sin väg går den förbi utsikten Brattenborg och de forn- 
lämningsrika betesmarkerna i Lyadalen. Här i Axelstorp passerar leden de terrass-
formade fornåkrarna med röjningsrösen strax norr om vägen mellan Axelstorp och 
Bjäred. Axeltorpsslingan går sedan tillbaka till Båstad via Sinarpsdalen.  

HITTA HIT 
Du som åker kollektivt kan utgå från Båstad station och sedan promenera till Båstad 
sportcenter där Axelstorpsslingan börjar. Annars finns parkering i anslutning till 
reservatet i sydväst och Sinarpsdalens parkering (Nötte backar) i norr. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 2004 
Storlek: 54 hektar 
Kommun: Båstad 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
Skyddstyp: Naturreservat  
      

HITTA MIG 
Strömstaren står gärna 

på en gren eller en sten i 
vattnet och knixar och niger. 

Strömstaren är den enda 
tättingen i Europa som 

både kan dyka och 
simma. 

Illustration: 
Katarina Månsson 

NATURRESERVAT I SKÅNE 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad. 

Det är inte  
tillåtet att plocka 
eller gräva upp 
växter, mossor  
eller lavar. 

Det är bara  
tillåtet att rida 
på vägar. 

Det är bara  
tillåtet att cykla 
eller köra  
motorfordon  
på vägar.

Det är inte  
tillåtet att tälta. 

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

Det är inte  
tillåtet att göra  
upp eld. 

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

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