NATURRESERVAT
Välkommen till Axelstorps skogar
– strömmande bäckar och djupa raviner
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Axelstorps skogar präglas av vatten. I de övre,
östra delarna porlar bäckarna lugnt genom
fuktiga alskogar. Till sist kastar sig vattnet ner i
Sinarpsdalen genom två djupa raviner i norr.
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Kräsna lavar. Under 1800-talet brukades marken
i området som inägor med öppna ängar och åkrar.
Därför är stora delar av skogen relativt ung. I
ravinerna har det däremot växt skog sedan lång
tid tillbaka, om än glesare än idag. Den höga och
jämna luftfuktigheten nere i bäckravinerna är perfekt för mossor och lavar. På stammen av gamla
bokar växer bland annat de sällsynta lavarna bokvårtlav och stiftklotterlav.
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Nattsländelarv
Odontocerum
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I Axelstorpsbäcken finns larver av den
sällsynta nattsländan Odontocerum
albicorne, som bygger sitt hus
av små sandkorn. Husbyggande
nattsländelarver brukar kallas husmaskar
och är strömstarens favoritföda.
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Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:
• ta bort, täcka över, borra, mejsla eller på annat sätt
skada block, stenmurar, levande eller döda träd, 		
buskar och stubbar,
• plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor eller lavar,
• göra upp eld,
• medföra ej kopplade husdjur,
• rida, annat än på allmän väg,
• framföra cykel eller motordrivet fordon annat än på
allmän väg,
• parkera annat än på för ändamålet anvisad parkeringsplats,
• tälta eller ställa upp campingbil, husvagn eller motsvarande,
• på störande sätt använda musikinstrument, radio,
CD-spelare eller annan ljudanläggning,
• anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller 		
därmed jämförlig anordning – informations- och 		
reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.
Naturreservatet Axelstorps skogar bildades 2004 och är cirka 55
hektar stort. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla områdets biologiska mångfald, bevara områdets hydrologi och bäckarnas
goda vattenkvalitet, visa ett geologiskt värdefullt
område i form av en typisk sprickdal på Hallandsås
samt tillgodose allmänhetens möjlighet till rörligt
friluftsliv.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län.
www.m.lst.se
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Fina bäckar. I Axelstorpsbäcken finns öring,
men också larver av sällsynta natt- och bäck
sländearter som kräver kallt, klart och syrerikt
vatten. Forsärlan häckar längs bäckarna med
flera par. De bygger sina bon mellan stenar, gärna
i gamla broar och dämmen. Även strömstare
förekommer, främst på vintern.

Möllor och fornåkrar. Människor har bott och
brukat markerna på Hallandsås under lång tid. I
skogen finns fornåkrar – terrasserade åkerytor, där
de äldsta är från början av järnåldern. De många
stengärdena är yngre, oftast från tiden för laga
skifte. Längs bäckarna finns rester av flera kvarnar. Vattenmöllan vid Axeltorpsgården byggdes
1654 och är fortfarande i brukbart skick. Kvarn
rännan ligger i reservatet, sydost om gården.
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