Sv/Eng
opens a new world

magiska
äventyr

Hur tyst är det i skogen?
How quiet is the forest?

Kan grönt dofta?

Forest fragrance?

Du står vid porten till en fuktig, levande djungel.
Du hör vatten porla, tusen fåglars sång, insekters surr.
Känner solen som strilar genom det friska bladverket.
Längs stigen, mellan gamla mossiga träd, slingrar
en matta av växter.

You’re at the threshold of a living, breathing jungle.
You can hear the babbling of a brook, the chattering of
birds, the buzz of insects. Feel the sun as it filters through
the fresh green foliage. A carpet of plants adorns the path
that winds between ancient moss-covered trees.

En unik
upplevelse

Söderåsens
nationalpark

Nationalpark är det starkaste skydd ett
område kan få. Det ges bara till de allra
finaste och mest värdefulla platserna,
för att bevara vår natur och kultur.
Vid Söderåsen skyddas det sydländska
horstlandskapet. Av särskilt stort värde
är ädellövskogen, en av norra Europas
största, med mycket rikt växt-, fågeloch djurliv.

A unique
experience
National park status is the best protection
an area can attain. It is only awarded to
the finest, most valued areas, in order to
preserve our countryside and our culture.
The distinctive horst landscape is protected
here at Söderåsen. The broadleaved
woodland is of particular value, being one
of the largest areas in northern Europe and
having a rich plant, bird and animal life.

Var börjar du ditt äventyr?
Vilda entrén i Skäralid
Välj med höga rasbranter, strömmade
vatten, gammal ädellövskog och
vidunderlig utsikt. Här hittar du
besökscentrat Naturum.
Den lummiga entrén i Röstånga
Välj den genom en gränslöst skön
dal där du omsluts av skir bokskog.
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Skäralid

Söderåsens
nationalpark
Röstånga

The wild entrance at Skäralid
This one has steep scree slopes, gushing
water, old broadleaved woodland and a
magnificent view. The Naturum visitors’
centre is located here.
The wooded entrance at Röstånga
Enter through a beautiful valley filled
with the lush greenery of a beech forest.

www.soderasen.com

Dödlig utsikt

Kika ner över kanten från den
smala klippsatsen Hjortsprånget,
högt uppe på brantens krön. Enligt
legenden jagades hjort här genom
att man drev dem utför klippan.

Deadly prospect
Peek down over the edge
of the narrow “Deer Leap”
ledge, high up at the
crest of the drop.
Legend says that
deer were hunted
here by driving
them over the rock.

Odens svarta öga

Vägen till Odensjön går genom Nackarpsdalen. Plötsligt ligger den där; trolsk, cirkelrund, mörk. Bottenlös berättar sagan. Höga
rasbranter omger den sägenomspunna sjön.

The Black Eye of Oden

The way to Odensjön lake is through the
valley of Nackarpsdalen. Suddenly it’s there:
a dark, magical sphere. Unfathomable, the
legend says. Steep, rocky slopes surround
this fairy-tale lake.

Kopparhatten

Långt ner

Nej, Skåne är inte platt.
Från Kopparhatten är det
90 m till ravinens botten.

A long drop

No, Skåne is not flat!
The drop from Kopparhatten to
the foot of the ravine is 90 m.

Våra
sexbenta
vänner

Our
six-legged
friends

Sällsynta insekter
gillar gammal skog.
De har roliga namn:
bokblombock,
rödhalsad svartbagge
och jättesvampmal.

Rare insects appreciate
old forest. They have
wonderful names:
longhorn beetle,
darkling beetle, fungus
moth.

Bjärhus Gårdsbutik

Mat? Det är det minsta problemet!

Food? No problem!

Det är något speciellt med Skåne och ”go’ mad”.
Mat har alltid hyllats, och det är aldrig långt till
ett välkomnande gästis, en restaurang eller ett
mysigt kafé.Vare sig du längtar efter ett dignande
smörgåsbord eller kaffe med ett vaniljhjärta är
det nära.

There’s something special about Skåne and its
culture. Food has always been celebrated and
it’s never far to a welcoming inn, restaurant or
cosy café. Irrespective of whether you want an
abundant smörgåsbord or just a delicious coffee
with a simple cake, it’s close at hand.

Lokalproducerat

Local produce

Vi är väldigt stolta över vårt äkta mathantverk!

We take great pride in our genuine artisan food!

Nybakat bröd, hemkokt sylt och marmelad,
prisbelönta korvar, viltdelikatesser. Getost och
honung. Lufttorkat oxkött och lamm. På
Söderåsen hittar du många trevliga små
gårdsbutiker, där hela familjen är engagerad.

Freshly baked bread, homemade jams, award
winning sausages, game delicacies.
Goat’s cheese and honey. Air-dried beef and
lamb. Söderåsen is full of lots of delightful
family-run farm shops.

Ekoturist? Javisst!

Skogens rara

Turista hållbart. Det är tidens melodi. Ekoturisten
sliter inte på naturen. Nej, ekoturisten njuter av
landskapet och är nyfiken på växter, djur och kultur.
Och gör aktiviteter som inte skadar.

Lövskog med gamla träd
lockar skogsduva, mindre
hackspett, stenknäck,
mindre flugsnappare och
stjärtmes. I bäckarna
hoppar strömstare och
forsärla.

Eco-tourist? Of course!
Sustainable tourism. That’s what counts nowadays.
Eco tourists don’t wear out the countryside. Instead,
they relish in the countryside and are interested in
culture, plants and animals. And their activities don’t
cause any damage.

Forest rarities

Deciduous forests with old
trees attract wood pigeons,
lesser spotted woodpeckers,
hawfinches, red-breasted
flycatchers and long-tailed
tits. Dippers and grey
wagtails dart around the
brooks.

Sover en drake under trollskogen?
Vad döljer sig under den frodiga skogen? Kanske en
drake? I minst 150 miljoner år har Söderåsens rygg
höjts över landskapet. När delar av marken sjönk reste
sig massiva urbergsåsar. Spänningar i berget bildade
sprickdalarna.

A slumbering dragon?
What’s hiding under the forest floor? A dragon
perhaps? For at least 150 million years, the spine of
Söderåsen has dominated the landscape. When areas of
ground subsided, massive ridges of primary rock rose
up. Tension in the rock created the rift valleys.

SKÅNELEDEN
Skåneleden slingrar över åsen och genom nationalparken.
The Skåneleden trail winds over the ridge and through
the national park.

Inte bara
herr Kantarell
Här finns fler än 1500
svamparter!

Not merely
mushrooms
There are more than 1500
species of fungi here!

www.soderasen.com

Tätt packade och sexkantiga
Remains of volcanic activity
Basaltkupper är ett
geologiskt fenomen.
I Rallate står ett hundratal
kantiga stenpelare av lava,
som stelnade för 110
miljoner år sedan.

The solidified lava
formations are a geological
phenomenon. In Rallate
there are about a hundred
hexagonal pillars of lava
that solidified 110 million
years ago.

Kuddar och plymer
Söderåsen är en av Sveriges mest intressanta lokaler
för mossor och lavar. Den växlande topografin
ger mikroklimat. Bokfjädermossa, kruskalkmossa,
blockskapania och pepparporella trivs finfint.

Cushions and plumes
Söderåsen is one of Sweden’s most interesting areas
for mosses and lichens. The varied topography creates
microclimates. Dwarf Neckera, Frizzled Crisp moss,
Western Earwort and Bitter Scalewort all thrive here.

www.soderasen.com

Vad är ditt bästa tips?
What’s your best tip?
Daniel Unnerbäck
Fridhems folkhögskola.
Mikrobryggeriet RajRaj
– Gå till bottendjupa
Odensjön eller till
slocknade vulkanen
Jällabjär. Utflykten
är tillräckligt lång för
att efteråt förtjäna
en god middag på
Röstångabornas egen
restaurang Nya stationen
i Röstånga. Bara smaker
från Söderåsen!

Söderåsen ”extra allt”

Ja. Det är ett helt unikt område;
med dramatisk vildmark, raviner,
klippor, gömda grottor, ädellövskog,
en orörd mosse, märkliga jätteenar
och basaltkupper. Dessutom en djup
sprickdal, Skånes Grand Canyon,
och en äkta vulkan! Och runt åsen
böljar det skånska landskapet.

Söderåsen “plus plus”

Yes. It’s a unique area: dramatic
wilderness, ravines, cliffs, hidden caves,
broadleaved woodland, untouched
bog, extraordinary giant junipers and
volcanic formations. As well as a deep
rift valley – Skåne’s Grand Canyon
– and a genuine volcano! And the
beautiful rolling landscape around the
ridge.

– Go to the deep
Odensjön lake or to the
extinct volcano, Jällabjär.
The outing is long
enough to earn you an
excellent meal afterwards
at Röstånga’s own
restaurant, Nya stationen.
Only with flavours from
Söderåsen!

Ulrika
Stengard-Olsson
Söderåsens Forsgård
– Att rida islandshäst.
Det är som en dröm att
komma ut på små stigar
som slingrar sig fram
i bokskogen, genom
vattendrag och ut på
öppna fält med fantastiska
vyer. Jag avslutar gärna
dagen med ett dopp i
vår egen lilla sjö med
källvatten.
– Ride Icelandic horses.
It’s like a dream, getting
out onto little paths that
wind their way through
the beech woods and
streams and out into open
fields with amazing views.
I like to finish the day
with a dip in our own
little lake of spring water.

Frida Svedrin
Pensionat Söderåsen
– Paddla på Rönne å.
Det är väldigt vackert,
bitvis är det som i en
djungel.Vi paddlar gärna
med våra barn. Det är
ett lättillgängligt äventyr
i sällskap av nyfikna
kossor, många fåglar
och trollsländor. Sedan
fikar vi på Prästgården i
Riseberga, där finns ett
litet kafé och en antikaffär.
– Canoeing on the
Rönne river. It’s so
beautiful, and here and
there it’s a bit like a
jungle. We like to take our
children canoeing. It’s an
ideal family adventure in
the company of inquisitive
cows and lots of birds and
dragonflies. Then we have
coffee at Prästgården in
Riseberga, where there’s a
little café and an antique
shop.

Johnny Nilsson
Friluftsfrämjandet
Söderåsen
– Klåveröds strövområde 
med sina olika naturtyper.
Där finns fina stigar och
man behöver inte gå långt
innan man kommer ut i rena
vildmarken. Det är lugnt och
fridfullt och man ser många
djur, bland annat hjortar och
vildsvin. Ta med en termos
och njut av fågelsången.
– Klåveröd’s rambling
area with its very varied
countryside. There are great
paths and you don’t need to
go far before you’re out in the
wild. It’s wonderfully peaceful
and you see lots of animals
including deer and wild boar.
Take a thermos, relax and
enjoy the birdsong.

Paddla kanot i stilla vatten och spännande forsar.
Rönne å slingrar mellan skogsdungar och blommande
ekhagar.

Paddle your canoe in calm waters and in
rushing rapids. The Rönne river winds its way
between leafy woodland and vibrant meadows.

Ett eldorado för fiskaren! Abborre, braxen, gädda,
mört, lax och öring simmar och hoppar i Rönne å.
I Finnstorp fiskar du utan fiskekort.

An eldorado for anglers! Perch, bream, pike, roach,
salmon and trout all thrive in the Rönne river.You
don’t need a permit to fish at Finnstorp.

Gillar du klippt gräs? Här finns många fina
golfbanor av vitt skilda karaktärer: skogs- eller
parkbanor och banor med fantastisk utsikt.

Do you like well mown grass? There are lots of
beautiful golf courses of varying types: woodland
or park courses, and courses with wonderful views.

Med cykel rullar du fint och lätt mitt i klorofyllet
mellan alla sevärdheter.Vill du fräsa på snabbt så välj
mountainbikebanans tuffa terräng.

A bicycle is a great way of seeing all the sights while
in close contact with nature. If you want to really
move fast, choose the tough mountain bike track.

Från hästryggen får du närkontakt med naturen.
Du färdas djupt in i grönskan och ut på soliga
markvägar mellan vajande åkrar.

Nature can hardly get any closer than when you’re
on horseback. From the depths of the woods out
onto farmland tracks bathed in glorious sunshine.

Dressin är kul! Ta med hela familjen på en tur längs
veteranjärnvägen mellan Klippan och Ljungbyhed.

Rail trolley cycling is fun! Take the whole family
on a ride along the veteran railway between Klippan
and Ljungbyhed.

Rönne Å

Ute är inne!

Out is in!

Glöm städer med dammiga monument.Vandra är ”det
nya svarta”. På med kängorna, ut i naturen. Stärk dig
till kropp och själ. Följ vandringsleden eller gå rakt ut till
äventyret i stiglös terräng.

Forget cities with tired old monuments. Hiking is “the
new black”. On with your boots, out into the countryside.
Revitalise body and mind. Follow the hiking trails or meet
your adventure head-on in path-free terrain.

Att ta sig ut i naturen behöver inte vara ett stort projekt,
och du blir rikt belönad. Du ser ödlan som solar på stenen,
hägern som fiskar och hjorten i gläntan.

A walk in the countryside doesn’t need to be a major project
and you will be well rewarded.You might see a lizard sunning
itself on a stone, a heron fishing or a deer in a glade.

www.soderasen.com

Konst
Kultur
Historia

Den natursköna miljön inspirerar
många konstnärer och hantverkare. Här
skapas oljor och akvareller, skulpturer,
elegant keramik och lergods, silver- och
guldsmide. Ateljéerna duggar tätt.

Söderåsen är en gammal
kulturbygd med rik och
spännande historia. År 1749
besökte Carl von Linné
Tomarps kungsgård, idag
konsthall. Och ätten Bernadotte
skulle aldrig hamnat på Sveriges
tron om inte kronprins Karl
August snöpligt fallit av hästen
i Kvidinge 1810 och dött. En
pampig staty finns på platsen.

The beautiful landscape inspires
numerous artists and craftspeople. Oils
and watercolours, sculptures, ceramics
and pottery, silver and gold work are all
created here. There’s never far between
studios.

Art
Culture
History

Tomarps kungsgård

Söderåsen is an old cultural
landscape rich in exciting
history. In 1749 Carl Linnaeus
visited Tomarps kungsgård,
now an art gallery. And the
House of Bernadotte would
never have ascended the
Swedish throne if Prince
Charles August hadn’t died
when he fell off his horse
in Kvidinge in 1810. A
monument marks the spot.

Bo bra, bättre, bäst
All sorts of accommodation
Med så mycket att uppleva är det tur att du kan stanna över natten. Hotell?
I ett vindskydd under stjärnorna? Se alla boenden på www.soderasen.com

Klippans Yllefabrik

With so much to do and enjoy, it’s lucky you can stay overnight. Hotel?
In a wind shelter under the stars? See all accommodation at
www.soderasen.com

Bli lycklig!
Be happy!
Att vandra minskar stress, förbättrar
hälsan, gör dig glad, skarptänkt och
ökar din kreativitet. Det du!
Walking reduces stress, improves health,
cheers you up, makes you alert and
increases creativity. How about that!

Turistinformation
Tourist information
Bjuvs Kommun
Kommunhuset, Bjuv. 042-458 50 00
info@bjuv.se www.bjuv.se

Vad händer mer på Söderåsen?
What else is happening at Söderåsen?

www.soderasen.com

Röstånga turistinformation
Nackarpsdalsvägen 4, Röstånga. 0435-913 53
turistbyran@svalov.se
www.svalov.se
Öppet: påsk-okt. Övrig tid 0418-47 50 15
Åstorp turistinformation
Storgatan 7, Åstorp. 042-643 00
mbk@astorp.se www.astorp.se
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Klippans turistinformation
Storgatan 46, Klippan. 0435-282 00
turism@klippan.se www.klippan.se

