
NATURRESERVAT

Borstbäckens naturreservat bildades 2009 och är cirka 
46 hektar stort. Syftet med naturreservatet är att skydda 
Borstbäcken med dess naturliga hydrologi och de arter 
som lever i bäcken. Syftet är också att bevara lövskogen 
och dess sällsynta djur och växter samt tillgodose allmän-
hetens behov av rekreation.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län 
www.lansstyrelsen.se/skane

Delar av naturreservatet 
ingår i EU:s ekologiska 
nätverk av skyddade 
områden, Natura 2000.

Föreskrifter 

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

• spränga, gräva, borra, måla eller på annat 
sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

• framföra motordrivet fordon annat än på 
parkeringsplatser samt på vägar till och från 
dessa parkeringsplatser,

• uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller 
göra inskrift,

• utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd samla 
in mossor, lavar, eller vedlevande svampar,

• fånga eller samla in insekter eller andra djur, 
eller på annat sätt skada djurlivet,

• medföra okopplad hund.

§

Borstbäcken strömmar fram genom en djup, 
lövskogsklädd ravin. Här kan vara besvärligt 
att ta sig fram, men gör ett försök – i bäcken 
och den frodiga lövskogen finns mycket att 
upp täcka! Du kan också gå runt hela reser
vatet, en cirka åtta kilometer lång vandring. 

Småkryp och fisk. Borstbäckens starkt ström-
mande vatten myllrar av liv. I bäcken simmar 
skalbaggar och fiskar som öring, storspigg, 
småspigg och elritsa. Snäckor och mängder av 
bäck- och dagsländelarver kryper på den ste-
niga botten. Många av bäckens invånare är säll-
synta och beroende av rent och klart vatten för 
sin överlevnad.  

Välkommen till Borstbäcken
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Här är du!
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Dagsländor (ovan), som 
endast lever några få dagar 
som utvecklade sländor, 
håller sina vingar 
ihopslagna uppåt när 
de vilar. Nattsländor 
(t.v.) vilar med 
vingarna 
takformigt 
ihoplagda.

0 300 meter

piggvårtskräling
Flammulaster 
muricatus

Borstbäcken är hem för många spännande 
djur och växter! Många av dem, till exem-
pel bäckbaggarna, lever endast i mycket 
klart vatten. En del nattsländelarver bygger 
hus och kallas för ”husmask”. Byggnads-
materialet är specifikt för varje art.

elritsa
Phoxinus phoxinus

sötvattensmärla
Gammarus pulex

bäckbagge
Riolus cupreus

1 mm

Lövskogsklädd ravin. Den högresta bokskogen 
med inslag av ek, ask och alm, är en artrik miljö. 
Starkt doftande mattor av ramslök breder ut sig 
om våren. I ravinen växer också den sällsynta 
lundvivan, troligtvis införd i landet av Övedsklos-
ters munkar. På högstubbar och liggande träd-
stammar lever en mångfald av lavar, mossor och 
skalbaggar. 

I naturreservatet har ett 50-tal ovanliga svam-
par hittats, vilket gör Borstbäcken till en av Skå-
nes mest artrika svamplokaler. Sällsyntheterna 
har fantasieggande namn som slöjröksvamp, 
pelargonriska och blå lökspindling. 

Slaget vid Borst. År 1644 var Borstbäcken skåde-
plats för ett blodigt slag enligt muntliga berättelser. 
Striden stod mellan ett otränat bondeuppbåd från 
Färs härad (som då tillhörde Danmark) och ett väl-
utrustat svenskt kavalleri. Efter en ojämn kamp 
stod svenskarna till slut som segrare. 

Några grupper av nattsländelarver 
fångar sin föda med hjälp av sinn-
rikt byggda ryssjor och nät. Titta 
efter dem på stenar nere i vattnet!

– strömmande vatten i lövklädd ravin


