Grytåsa

Litet område med rikt djurliv

Välkommen till
våra strövområden!
Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för 19 strövområden spridda
över hela Skåne. Här kan du vandra, paddla, fiska, bada, rida eller
bara njuta av lugnet. Oavsett om du är inbiten naturälskare eller
nybörjare i naturen finns det något att välja mellan.
I våra områden hittar du korta och långa stigar, liksom stigar för
mountainbike eller häst. På några stigar är det extra lätt att ta sig
fram – att välja för dig som har barnvagn, rullstol eller rullator.
Skåneleden går genom flera av våra områden, för dig som vill vandra
lite längre. I några av våra områden finns stugor att hyra. Och på
Fulltofta Naturcentrum finns både interaktiv utställning och café. i
Snogeholm finns Besökscentrum Snogeholm.
För stor del av vår verksamhet får vi ett årligt anslag från
Region Skåne.
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ydväst om Örkelljunga ligger Grytåsa, ett av våra mindre områden för kortare promenader. Möllers skog är en av få skogar
med skogsbete, här möter du betande djur sommartid. I Flinka
sjö är fågellivet rikt och från den getryggsformade åsen norr om sjön
får du fin utsikt över området. Skåneleden går genom området.

Möllers skog
Den mest kända del av Grytåsa strövområde ligger längst i väster och
klassas som ett av Skånes finaste exempel på skogsbeten. Området
kallas för Möllers skog, efter de tidigare brukarna syskonen Möller.
Under lång tid har området betats av nötkreatur, vilket gör området
unikt. På grund av den stora beteshävden och den stora mängd död
ved som har låtits ligga, finns här stora biologiska värden.
Förr i tiden var skogsbetet vanligt förekommande och utmarken
var byns gemensamma betesmark. Till skillnad från idag stängdes
djuren ute från inägorna, istället för att stänga in dem. Nu för tiden
betas området under sommartid. Skogen är en av få bevarade
utmarksskogar, som till största del består av gamla höga tallar med
inslag av asp, björk, ek, en och gran. För ett sekel sedan var utmarksbetet betydligt öppnare och mer trädfattigt.
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Redan år 1675 omnämndes Flinka sjö, då som Flinkesiöö. Idag är det
en igenväxande och relativt näringsrik sjö. Under början av 1920-talet
sänktes sjön, vilket innebar att sjön dränerades så att både yta och
djup minskades för att få mer odlingsbar mark. Idag finns öppet vatten
endast i nordöstra delen då resten av sjön täcks av bredkaveldun,
bladvass, sjöfräken m.m. denna öppna yta fylls till viss del av växter
under sommarhalvåret då gula näckrosor och gäddnate brer ut sig.
Flinka sjös fågelliv är rikt med häckande grågäss, gräsänder, krickor,
knipor, sångsvanar och tranor. Här finns också vattenrallen, som kan
höras under nätterna med sitt läte som påminner om ett missnöjt
grisgrymtande. Även brun kärrhök kan ses segla över vassruggarna vid
sjön. Med lätt v-ställda vingar glider den fram över vassen.

www.skanskalandskap.se

Saker att göra
Viktigt att veta!

Upptäck växter

Spana på fåglar

Njut av den vackra naturen
i Grytåsa. Här kan du se till
exempel ljung, klockpyrola och
lummer. All svensk lummer är
fridlyst.

Det finns flera spännande fåglar
att upptäcka i området. Kanske
får du syn på en enkelbeckasin
eller en brun kärrhök.

Vi är många som vill njuta av naturen. Besökare med olika intressen ska
samsas om samma stigar. Att ta hänsyn till varandra blir extra viktigt då.
Den svenska allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt
i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot
natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.
Grundregeln är enkel: inte störa och inte förstöra.
Du får vandra, cykla, rida, åka skidor eller bara vara nästan överallt.
Om du rider eller cyklar, följ anvisade leder eller vägar. Motorfordon är
bara tillåtna på vägar avsedda för dessa.
Du får inte skada mark, växter eller djur. Av respekt för andra besökare
och viltet ska du koppla din hund, 1 mars–20 augusti är det koppeltvång. Tänder du grillen, var noga så att det inte är fara för brand. Och
kom ihåg att plocka med dig skräpet.
På skanskalandskap.se/grytasa kan du läsa mer.

Hitta hit
Grytåsa ligger sydväst om Örkelljunga. Från E4:an ta avfart 71 mot
Trafikplats Ljungaskog till samåkningsparkeringen och följ Skåneleden
till fots in i området. Alternativt fortsätt på samma väg och sväng av
mot Grytåsa för att ta dig till parkeringarna Grytåsa centrum och
Flinka sjö.

Plocka bär

Fika i skogen

Skogen har många bortglömda
skatter. Från sommar till höst
kan du hitta lingon under de
glesa träden. Även blåbär, hallon och svamp finns i området.
Tänk på att det finns giftiga och
oätliga sorter.

Ta med dig fikakorgen och njut
av naturen på någon av områdets rastplatser. Glöm inte
att ta med dig dina sopor.

SkåneExpressen 10, Örkelljunga-Helsingborg C, stannar vid Ljungaskog Grytåsavägen norr om strövområdet. Härifrån är det cirka två
km längs med en grusväg, som till en början går parallellt med stora
vägen för att sedan korsa E4:an och ta dig till områdets centrala parkering.
På vår webb hittar du tidtabeller och via vår webbkarta kan du välja
varifrån du vill åka och hitta tider.

Kontakt & mer att läsa
Webb: www.skanskalandskap.se/grytasa
E-post: info@skanskalandskap.se
Instagram: @skanskalandskap
Facebook: www.facebook.com/skanskalandskap

In English
Grytåsa is small recreation area for shorter walks. Möllers woodland is
one of only a few woodlands which are grazed and you meet grazing
animals in the summer. There is a rich birdlife around Lake Flinka and
from the esker north of the lake you get a wonderful view across the
site. The Skåneleden Trail passes through the area.

Things to do
There are two footpaths in the area of 4.4 and 3.3 kilometres distance.
There is also a forestry road which goes to the west from the car park,
for those of you with pushchairs or wheelchairs. The barbecue area by
the road is adapted for disabled users. The Skåneleden Trail passes
through the site.
Lake Flinka attracts many bird species, such as snipe, mallard,
common teal, golden eye, whooper swan, marsh harrier and crane.
There is a viewing tower by the lake.
You may cycle along the forestroads and the public road which pass
through the recreation area. There is a horse riding track in the area,
but this is temporarily closed for repair. There is a wind shelter adjacent
to the Skåneleden Trail south of the car park. There are four picnic
areas in the recreation area with tables and benches.

Important information
The Swedish Right of Public Access gives us a unique opportunity to
roam freely in the countryside. With this right, comes a responsibility to
be considerate and careful with regard to the countryside, wildlife, landowners and other visitors. The basic rule is easy: do not disturb or destroy.
You may walk, cycle and ride as long as you do not harm crops, forest
plantations and other sensitive land. You must respect the
privacy of the home and you may not set foot on private plots. Out of
respect for other visitors and wild animals, we recommend that you
have your dog on a lead. When you go through a pasture, remember
to shut the gates behind you. If you ride or cycle, follow marked paths
or roads. Footpaths are easily damaged by galloping horse hooves
and bicycle tyres. Motor vehicles are only allowed on roads intended
for cars. If you light a barbecue, make sure that there is no risk of fire.
Don’t forget to take your rubbish home with you!

Contact
en.skanskalandskap.se
info@skanskalandskap.se
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Stigar
Sjöslingan – 4,5 km
En stig som tar dig genom äldre
granskog, över en mosse med höga tallar
och blåbärsris och genom beteshagar.
Längs med stigen kommer du fram till en
grillplats med utsikt över Flinka sjö. Passa
på att klättra upp i fågeltornet som står
i närheten och spana på livet i sjön.

Bäckaslingan – 3,2 km
En familjevänlig stig som delvis går på
lätt trampad skogsbilväg och genom
barrskog längs med Flinkabäcken. Vid
bäcken är skogsstigen lätt kuperad och
du hör bäckens porlande när du rör dig
genom blandskogen.

Skåneleden
Skåneleden SL1 Kust-kustleden gör en
avstickare ned till Grytåsa strövområde
via bland annat Lärkesholms strövområde
och Pinnåreservatet.
www.skaneleden.se

Hästskostigen – 3,3 km
En stig som är till för dig till häst men
som också kan nyttjas av dig till fots.
Tänk på att alltid hålla hunden kopplad
om du väljer att ta med den på den här
stigen! Stigen går mestadels genom
äldre och glesare granskog men även
tät och mystisk granskog med mossbeklädd mark.

