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I Järavallen strövområde finns en mångfald av natur, allt 
från torra örtrika strandängar till gles gammal tallskog 
och fuktig mosse. Järavallen har fått sitt namn efter den 
7000-åriga Litorinavallen av sand och sten som 
kastades upp från havet. I de övre sandlagren kan man 
hitta flinta. På vallen växer ståtlig svarttall som 
planterades för 400 år sedan för att förhindra 
sandflykten. Nästan hela strövområdet är naturreservat 
på grund av den fantastiska artrikedomen:. Vandrings-, 
cykel-, ridled samt tillgänglig led finns i strövområdet så 
att du kan njuta av naturen.

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

NATURRESERVAT

Svarttall, strandäng och fågel
                            Röda slingan  – 2,2 km
Vältrampad skogsstig genom tall- och blandskog.

         Tillgänglig stig - 1,4 km

Stigen har hårdare grusunderlag som anpassats för rullstol 
och barnvagn.   

         Gula slingan - 4,3 km

Vältrampad skogsstig genom både tallskog, blandskog, 
vacker bokpelarsal och öppen gräsmark.

       Blå slingan - 7,6 km
Skogsstig genom stor del av området, i varierad natur. I 
väster går stigen genom tallskog, i öster förbi Saxtorps-
sjön och betesmarker, vidare in i Hofterups mosse.

                        Skåneleden - SL5

Öresundsleden går genom området.

       Tillgänglig stig till plattform - 200 m

Går med utsikt över havet och strandängarna, till den till-
gängliga utsiktsplattformen.

         Ridled - 4,2 km

Går över torra ängar och gräshed runt Saxtorpssjön och en 
kort runda in i lätt kuperad, öppen björkmark. Rid endast 
på leden. Längden anger yttervarv - kombinera gärna med 
annan ridled.

      Mountainbikeslinga - 6,9 km 

Lätt kuperad cykelled med inslag av tekniska partier ge-
nom tall- och blandskog. Går medsols. 

       Stigar till busshållplats - 1,2 km/1,7 km 
Anslutande stigar till/från busshållplatserna Furuhillsvä-
gen samt Davidslid till norra Saxtorpssjön.

Var rädd om den unika naturen

Hunden måste vara 
kopplad året om 
pga känsligt djurliv.

Du får inte elda/grilla  
utanför våra fasta, 
upphöjda eldplatser.

Du får inte tälta eller 
sova i hängmatta.

Husbil/husvagn  
får inte ställas på 
parkeringar över natten. 

Ta ditt skräp till 
soptunnor eller ta  
hem för att sortera.

Tänk på att naturreservatet är skyddad natur med lagstadgade regler. Allemansrätten gäller inte fullt ut.

NATURRESERVAT

Fler föreskrifter finns på vår webb. Read more at our website.


