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NATURRESERVAT
Välkommen till Prästabonnaskogen  – fågel, fisk och mycket däremellan 

Prästabonnaskogens naturreservat bjuder in 
besökaren till ett ädellövskogsområde. Lättfunna, 
vältrampade stigar leder till badplatser, bryggor 
och grillplatser. Odlingsrösen och spår efter 
torvtäkt minner om långvarig mänsklig närvaro. 

Ädelt löv, tickor och lavar 
Delar av lövskogen består av mer än 150 år gammal 
skog. Här finns ganska gott om högstubbar och döda 
eller döende träd. De ger möjlighet för riklig förekomst 
av trädlevande svampar. Många tickor börjar växa 
i skador på levande träd vilket gör att trädet så 
småningom dör eller bryts av. På så sätt skapas den 
döda ved som många svampar, lavar och insekter är 
beroende av. 

Ungskog och sumpskog 
Det centrala partiet av skogen växer på mark som 
en gång varit betad. Här är träden ungefär hundra 
år gamla eller yngre. Skogen ska få utvecklas 
fritt och efter hand kommer mängden av död ved 
att öka. Med tiden bildas en naturskogsliknande 
ädellövskog med allt vad det innebär för mångfalden 
av organismer. I öster finns en lövsumpskog med ask, 
al och glasbjörk. 

Vingslag och stjärtslag 
De döda eller döende träden blir mat och skydd 
för många småkryp och deras larver. Bordet är 
dukat för fladdermöss och fåglar. Hackspettar 
förstorar håligheter till sina bon som när de överges 
kan tas över av skogsduvor eller fladdermöss. 
I områdets västligaste del planeras en damm och en 
översilningsmark som lekplats för fisk, bland annat 
gädda som leker i mars-april. 

 

Skogsduva (Columba 
oenas) behöver gamla 
träd med spillkråkshål 
att häcka i. 

Stock dove 

Den ovanliga 
fladdermusarten 
barbastell (Barbastella 
barbastellus) har sina 
jaktmarker i reservatet. 
Barbastelle bat 

Större hackspett 
(Dendrocopos major), här 
en hona, trivs bland döende 
och döda trädstammar med 
mycket insekter. 
Greater spotted 
woodpecker 

Ekorrbär (Maianthemum 
bifolium) är vanlig i 
skogsmark. De små 
blommorna har en behaglig 
doft men de röda bären är 
giftiga. 

May Lily 

Fnösketicka (Fomes 
fomentarius) växer på 
lövträd, mest björk och bok. 
Tinder fungus 

Gädda (Esox lucius) 
behöver grunda 
vattenområden för sin lek. 

Pike 

A broadleaved woodland 
area awaits visitors to 

Prästabonnaskogen Nature Reserve. 
Well worn, easy to follow footpaths, 
lead you to places where you can 
swim, jetties and barbequing areas. 
Clearance cairns and the remains 
from peat extraction remind us of a 
long history of human presence. 

Broadleaves, brackets and lichens 
Parts of the broadleaved woodland are 
more than 150 years old. There are quite 
a lot of standing dead or dying trees and 
logs here. This provides good conditions 
for plenty of wood-living fungi. Many 
brackets start to grow where living trees 
are damaged, which eventually results 
in the tree dying or breaking. This is 
how the decaying wood is created, that 
so many fungi, lichens and insects are 
dependent upon. 

Young woodland and wet woodland 
The central part of the woodland grows 
on land that was once grazed. Here 
the trees are up to around one hundred 
years old. The woodland will be allowed 
to develop naturally and with time, the 
amount of decaying wood will increase. 
A more natural, old growth woodland will 
be created gradually, with all the variety 
of associated organisms. To the east 
there is a wet woodland with ash, alder 
and downy birch. 

Wing beats and fin beats 
The dead or dying trees provide food and 
protection for many small creepy crawlies 
and their larvae. The table is thus laid for 
bats and birds. Woodpeckers make holes 
larger for their nests, which may then be 
taken over by stock doves or bats, when 
they are abandoned by the woodpeckers. 
In the most westerly part of the site, a 
pond with a wet flush area is planned 
to provide spawning grounds for fish, 
including pike that spawn in March-April.  

Föreskrifter 
Inom Prästabonnaskogen 
naturreservat är det  
förbjudet att: 

• skada fast naturföremål eller 
ytbildning, 

• medföra hund eller annat husdjur som 
ej hålls i koppel, 

• gräva upp växter, plocka mossor, 
lavar eller vedlevande svampar, 

• avsiktligt bryta sönder eller insamla 
och bortföra död ved. 

Vidare är det förbjudet att utan 
länsstyrelsens tillstånd: 
• anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, 

affisch eller därmed jämförlig 
anordning, 

• samla in ryggradslösa djur, t ex 
skalbaggar. Enstaka exemplar 
får dock samlas in under 
förutsättning att det inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna och att 
fällor inte används, 

• utplacera främmande föremål (t ex 
geocachar eller dylikt). 

Regulations 
Within Prästabonnaskogen 
Nature Reserve it is 
forbidden to: 

• damage natural objects or geological 
formations, 

• bring dogs or other pets not on a 
lead, 

• dig up plants, pick mosses, lichens or 
wood-living fungi, 

• intentionally break or collect and 
remove dead wood. 

Without permission from the 
County Administrative Board it is 
also forbidden to: 
• put up signs, posters, plaques, tape, 

notices or any other equivalent items, 
• collect invertebrates, e.g. beetles. 

One off samples may be collected 
on the condition that this does not 
contravene any wildlife protection 
regulations and that traps are not 
used, 

• put out foreign objects (e.g. 
geocaches or equivalent). 

Prästabonnaskogens naturreservat bildades år 2015 och omfattar cirka 42 hektar varav cirka 6 hektar 
vatten. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla ett ädellövskogsområde med bok, ek och 
hassel med stor mängd död ved. Vattendrag, damm och översvämningsmarker ska restaureras och 
bevaras. Det rörliga friluftslivet ska främjas.                                                                                               
Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne.   

www.lansstyrelsen.se/skane 

Prästabonnaskogen Nature Reserve was created in 2015 and covers an area of some 42 
hectares of which approximately six hectares are water. The aim of the Reserve is to conserve 

and develop a broadleaved woodland area with beech, oak and hazel 
with large quantities of dead wood. The water course, pond and wet 
flush areas should be restored and conserved. Recreation should be 
encouraged. 
The Nature Reserve is managed by the County Administrative Board 
of Skåne. 
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