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På Söderåsens sydsida ligger pärlan Finnstorp 
strövområde med omväxlande bokskogsbackar, 
barrskog och två vackra dammar. Här väntar fyra korta 
vandringsstigar samt en tillgänglig sådan för barnvagn 
eller rullstol. Fisket är gratis i Fiskedammen som är 
översållad av näckrosor på sommaren. Vid 
Fågeldammen kan du få syn på sothöns, knipor och 
häger. Vid förra seklet var Finnstorp ett vida känt 
område för helgutflykter. Hit kom folk i häst och vagn för 
att dricka kaffe i det dåvarande caféet som en gång i 
tiden låg intill dammen. 

Läs mer om Stiftelsen Skånska Landskaps  strövområde  
på www.skanskalandskap.se/finnstorp 

 

Leden är inte utmärkt på denna sträcka. 

NATURRESERVAT

                               Gröna gången – 2,7 km

Stigen, som är aningen kuperad, går i varierande 
skogslandskap med mycket lövskog. Vid ett parti av 
stigen är det som att gå i en grönskande tunnel. Stigen 
följer en gammal vägdragning längs Askehallarna med 
utsikt över fuktig lövskog med åns porlande på avstånd. 
Längs en grankantad sträcka finns en avstickare till 
Tostastenen. Du passerar också ruinerna av den 
ursprungliga gård från 1780 som förstördes 1926 i en 
brand.

                                Håkans väg - 2,4 km

Stigen går längs en skogsbilväg till ungefär en fjärdedel. 
Den sträcker sig genom granskog och blandskog och 
följer även ett vattendrag längs en kort sträcka. Stigen 
passerar även en rastplats under stora gamla lövträd. 
Aningen kuperad stig.

                          Johannesstigen – 0,7 km
En kort promenad runt dammen med utsikt över vattnet 
och gammal bokskog. Från grillhuset och över dammens 
bro är det tillgänglighetsanpassat fram till en rastplats. 
På dammens sydvästra sida är det bitvis stark lutning 
längs stigen.

                            Bokskogen - 1,5 km

Stigen går, som namnet antyder, genom bokskog och 
genom blandskog med låga lövträd. Den är aningen ku-
perad. Vid fuktiga områden går stigen på spångar som 
bitvis kan vara hala.

                 Tillgänglig stig - 200 m


