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Lyadalens naturreservat ligger strax söder om Båstad. Markerade 
strövstigar leder dig genom frodiga lövskogar och fornlämnings-
rika betesmarker i Lyadalen. Lyabäckens djupa ravin är ett givet 
besöksmål liksom Brattenborg, som bjuder på storslagen utsikt vid 
fint väder. 

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

RIKA LÖVSKOGAR 
I de kalkrika och fuktiga lövlundarna  
växer en mångfald av örter, mossor och 
lavar. Skogssvingel, strutbräken, troll- 
druva och myskmadra trivs här, liksom den 
sällsynta månviolen. Om våren hörs en livlig 
småfågelkör av grå flugsnappare, härmsångare 
och grönsångare. Lyabäcken, som korsar den norra 
delen av reservatet, kastar sig ner mot Sinarpsdalen i 
små forsar och fall. I det kalla och klara vattnet lever en 
lokal öringstam. Med lite tur får du syn på den grågula 
forsärlan, som återkommer från varmare breddgrader 
redan i mars eller början av april. 

FRILUFTSLIV 
Skåneleden SL1 (etapp 21) börjar i Båstad men tar dig vidare genom reservatets 
bäckravin och betesmarkerna i de östra och södra delarna av området. För att få en 
rundslinga väljer du Axeltorpsslingan (9 km, gul). Den börjar vid Båstad sportcenter 
och följer Skåneleden genom reservatet, men fortsätter vidare in i naturreservatet 
Axelstorps skogar. I Lyadalen går leden nära utsikten Brattenborg i de centrala 
delarna och genom de fornlämningsrika betesmarker i söder. I Axelstorps skogar 
passerar leden de terrassformade fornåkrarna med sina röjningsrösen. Axeltorps- 
slingan går sedan tillbaka till Båstad via Sinarpsdalen.  

Du som åker kollektivt kan utgå från Båstad station och sedan promenera till Båstad 
sportcenter där Axelstorpsslingan börjar. Parkering saknas i Lyadalen. Utgå från 
Båstad station eller Sinarpsdalens parkering. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 2007 
Storlek: 52 hektar 
Kommun: Båstad 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
Skyddstyp: Naturreservat och
      Natura 2000  

HITTA MIG 
Forsärlan ser ut som en gul 

sädesärla och håller till kring 
snabbt strömmande vatten. Arten 

etablerade sig i Sverige under 
1900-talet och har sedan dess 

ökat i antal och spridit sig 
längre norrut. 

Illustration: 
Katarina Månsson 

NATURRESERVAT I SKÅNE 

HITTA HIT 

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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