Vedby
strövområde

till Örkelljunga>

Ovanliga träd i svamprik skog
I Vedby är trädslagen ovanligt många. Längs
Trädslingan möter du till exempel apelsindoftande
kustgran, lärk och rödek. När Vedby köptes av O D
Krooks Donation under sent 1800-talet var planen att
utveckla ett modernt skogsbruk. De senaste
decennierna har försöksodlingar av bland annat
snabbväxande hybridlärk, en mix av japansk och
europeisk lärk, skett i strövområdet. I det småkulliga
odlingslandskapet hittar du spår efter odlingsrösen och
övergivna åkrar. En del stensträngar anlades redan på
medeltiden. Flera fornåkrar finns i området, men kan
vara svåra att finna i skogslandskapet.
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Teckenförklaring

Läs mer om Stiftelsen Skånska Landskaps strövområde
på www.skanskalandskap.se/vedby
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Leden är inte utmärkt på denna sträcka.

Stigen tar dig förbi informationsskyltar om olika träd-slag i
strövområdet. Här kan du uppleva olika inhemska trädslag
som gran och bok, men även den ovanliga kustgranen.
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Mindre bilväg
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Granstigen

Trädslingan – 0,8 km

Områdesgräns

Körväg

Leden utgår från parkeringen och enkel väg är Lärkstigen
700 meter lång. När du når den gula leden, Granstigen, kan
du välja att gå västerut för en längre tur på drygt 2 km eller
österut för en kortare tur på 0,5 km.

Information
Busshållplats
Parkering
Toalett
Grill- och rastplats
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Lärkstigen - 0,7 km
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Granstigen - 2,8 km
Här kan du vandra på grusväg mellan ståtliga granar och
se mossan lysa grön på marken. För den med lekfullt
sinne finns framåt hösten chans att samla kottar, både
gran, tall och lärk.
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Söndraby Affären

< till Klippan

Söndraby Hjälmsjövägen
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