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Kartförklaring
1. Område av riksintresse – naturvård
Området är av riksintresse för naturvården 
och är ett representativt odlingslandskap med 
naturbetesmarker och buskrik utmark. Här gäller 
allemanrätten

2. Område för naturvård – Killeröd 
Ädellövskogsområde med stora värden för naturvård 
och friluftsliv. Kommunen har ett långsiktigt 
program för bevarandet av detta område. Privatägd 
mark, här gäller allemanrätten.

3. Område för naturvård – Kölleröd – Gummarp – 
Tattarp – Henset – Rugerup
Ett mycket varierat och kuperat ålderdomligt och 
välbevarat odlingslandskap med stora värden för 
naturvård. Områdets samlade naturkvaliteter är 
mycket höga och saknar motsvarighet i Skåne. Här 
gäller allemanrätten 

4. Karl XI:s stenar och Prästgårdsparken i Östra 
Sallerup
En unik parkanläggning från 1600-talet som anlades 
av prästen Jöns Henriksson under försvenskningen 
av Skåne. Där finns även en hyllning utförd i 
kolossalformat till den svenske kungen Karl XI. 
Får ej besökas med häst, välkommen tillbaka till fots.

5. Område för naturvård – Köinge – Härröd – 
Bessinge – Frännarp – Ormastorp
Ett område i mellanbyggden med många naturtyper 
och gott om kulturhistoriska lämningar. Området 
karaktäriseras av utskiftade gårdar och en 
uppsplittrad fördelning av odlingsmarken som styrs 
av topografi och jordarter. Här gäller allemanrätten 

6. Fjällmossen Område för naturvård – Harphult
Ett av nordens sydligaste och mest orörda 
naturområde som är ett naturskyddsområde, där 
man kan få uppleva storspovar, tofsvipor, tranor 
och morkullor. Vintertid kan man även se kungsörn, 
fjällvråk och varfågel. Orrspelet i mars-april är 
områdets största attraktion. 
Får ej besökas med häst, välkommen tillbaka till fots.
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7. Område för naturvård – Harphult
Ett småbrutet och varierat odlingslandskap med en grusås 
som härstammar från isavsmältningen, orkidéer och en 
rödlistad skalbagsart som tillgångar. Privatägd mark, här gäller 
allemanrätten.

8. Område för naturvård – Älmhult
På den gamla utmarken till Älmhults by leder en fägata in i ett 
område som kringgärdas av gamla stengärdesgårdar och som 
hyser en juvel med karaktär av enefälad och hedkaraktär med 
bland annat blåbär. Privatägd mark, här gäller allemanrätten.

9. Minnesplats av bombplanet
Minnesplats av ett bombplan som störtade på platsen 1944 
efter att ha blivit skadeskjutet av ett tyskt jaktplan. Privatägd 
mark, här gäller allemanrätten.

10. Pissestenen – Naturföremål/bildning med tradition
Ett stort flyttblock som har fått sitt namn Pissestenen efter att 
folket i socknen uträttade sina behov bakom stenen på väg till 
kyrkan. Privatägd mark, här gäller allemanrätten.

11. Svensköps kyrkoruin och betesmarker
Svensköps kyrkoruin och betsmarker är både ur miljö- och 
kulturhistorisk synpunkt en viktig plats. Här finns en gammal 
välbevarad kyrkoruin, en bytomt av kulturhistorisk vikt, en 
ödekyrkogård samt betesmarker med rödlistade arter. Får ej 
besökas med häst, välkommen tillbaka till fots.

12. Kulturlandskap vid Hulta
Ett odlingslandskap med välbetade enefälader, blockrik 
och delvis försumpad terräng. Privatägd mark, här gäller 
allemanrätten.

13. Svensköps mosse och kulturlandskap
Ett äldre odlingslandskap med rester från äldre tiders 
markbruk. Tidigare markanvändning kan skönjas i stenmurar 
och odlingsrösen som förekommer i riklig mängd. Privatägd 
mark, här gäller allemanrätten.

14. Timans naturreservat
Är du intresserad av lavar? Då är Timans reservat något för 
dig. Biologer inventerade området 2001 och fann drygt 60 olika 
arter av lavar. Även om träden inte är grova och ståtliga finns 
här gamla träd och stor mängd död ved. Får ej besökas med häst, 
välkommen tillbaka till fots.

15. Hagmarker sydöst om Råset
En enefälad med orkidéer, stengärden och odlingsrösen. 
Privatägd mark, här gäller allemanrätten.

16. Minnessten – skiftesdelning
Minnessten över skiftesdelningen 1835. Här gäller 
allemanrätten 

17. Boplats och hällristning – fornlämning
Hällristningar i form av skålgropar på klipphällarna intill 
Äspinge, som är ett område med höga kulturvärden. Här gäller 
allemanrätten 

18. Äspinge – ett område med särskilt värdefull kulturmiljö 
Värdefull kulturmiljö med ett gravfält från järnåldern samt en 
dommarring. Här kan man även finna Äspinges äldsta belägg 
från 1289 i form av en gårdstomt som var Äspinge by innan 
skiftesdelningen. Här gäller allemanrätten 

19. Naturvårdsplan - Kvarnberga – Äspinge – Ebbamöllan
Ett varierande och småbrutet landskapsområde med många 
naturtyper och mycket kulturhistoria. Ekskogar, alsumpskog 
och inslag av ask finns i området som genomkorsas av en bäck. 
Privatägd mark, här gäller allemanrätten.

20. Området öster om Hörby med Karnas backe
Gammal inägomark i ett omväxlande landskap med fina 
gärdsgårdar och fägator. Inom området förekommer 
kungsfiskare. Får ej besökas med häst, välkommen tillbaka till fots.

21. Stationsområdet vid banvallen utanför Äspinge
Anläggandet av järnvägar hade stor betydelse för Hörbys 
uppsving som handelsort. År 1886 invigdes linjen Hörby-
Tollarp och samhällsbildningen växte fram kring Äspinge i och 
med detta. Järnvägstrafiken upphörde på 1969-talet. Här gäller 
allemanrätten 

22. Minnessten - skiftesdelning
Minnessten över skiftesdelningen 1835. Här gäller 
allemanrätten 

23. Område för naturvård - Betesmark, ekskog och 
fäladsmarker norr om Äspinge
Blockiga, stengärdesförsedda hag- och fäladsmarker i ett 
småkuperat lanskap. Här finns gott om odlingsrösen från 
stenålder och en alsumpskog med nyckelbiotoper. Privatägd 
mark, här gäller allemanrätten.

24. Brydestua i Satserup – fornlämning
Precis intill vägen ligger resterna av en gammal brydestua, eller 
linbasta, infälld i en bokskog. Resterna är lämningar från den 
tiden man torkade lin och använde inom textilindustrin under 
1700-talet. Privatägd mark, här gäller allemanrätten.

25. Område för naturvård - Satserups hall
En äldre bokskog med en urbergsknalle och hög diversitet i 
faunan och ett rikt fågleliv, i området finns även ett flyttblock 
som i folkmun kallas Pysslingahästen. Privatägd mark, här 
gäller allemanrätten.

26. Kulturlandskap vid Kylestorp
Ett småbrutet odlingslandskap rikligt med odlingsrösen, ca 2,5 
km stengärdesgårdar och fägator. Här finns även rester av vad 
man tror har varit ett gammalt boplatsområde från stenåldern. 
Privatägd mark, här gäller allemanrätten.

27. Område av riksintresse – naturvård
Området utgör ett representativt odlingslandskap och är 
skyddat som riksintresse för naturvård. Här finns små 
åkermarker, olika hagmarkstyper omväxlande med små 
skogsområden. Privatägd mark, här gäller allemanrätten.

28. Odlingslandskap kring Gunnarps by
Området har höga kulturella värden med stengärdesgårdar, 
torpgrunder och flera röjningsröseområden. Privatägd mark, 
här gäller allemanrätten.

29. Hagstad
Hagstad är en av utposterna i Frosta härad, en mycket gammal 
by som 1722 bestod av två hemman. Här finns bland annat en 
välbevarad brydestua i privat ägo, från 1700-talet. Här gäller 
allemanrätten 

Mer information om
 allem

ansrätten går att läsa på

kommunens hemsida: www.horby.se


