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NATURRESERVAT 
N Välkommen till Balsberget 

Balsbergets 93,7 meter över havet bjuder på en vid utsikt över 
Råbelövssjön och Kristianstadslätten.  
På sluttningarna breder bokskogar ut sig, men på magrare berghällar 
kring Balsbergets topp får dessa ge vika för ek och tall. Bitvis är 
terrängen otroligt sten- och blockrik. 

Kalk ger artrikedom 
Vegetationen präglas till stor del av underlaget, där kalkhaltiga 
marker ger förutsättningar för en artrikare och frodigare vegetation 
än de mer näringsfattiga graniterna. Den rikaste floran hittar man 
på sluttningarna mot och nere vid Råbelövssjön, med arter som bl a 
storrams, tvåblad och stora mängder blåsippor. 
Lavar och svampar representeras med flera ovanliga arter tack vare 
såväl näringsrikedom som tillgången till äldre träd och död ved. 

Ett av Skånes största grottsystem 
Balsbergsgrottan är med alla sina salar och gångar ett av Skånes 
största grottsystem. Här bröts kalk redan på 1500-talet. Numera 
bebos grottan vintertid av flera olika arter av fladdermöss. 

Spår efter äldre generationer 
Flera torp har funnits på markerna runt berget. Vid sjön står ännu 
vidkroniga hagmarksträd i de numera igenväxta betesmarkerna. 
Tidigare ängar och hagar har blivit rika bland-ädellövlundar medan 
de gamla fruktodlingarna och åkrarna har planterats eller vuxit igen.

Människan har vistats länge i dessa omgivningar. Runt Råbelövssjön 
har man hittat lämningar efter flera förhistoriska boplatser, bl a vid 
Näset och Kalvabackarna.

Rådjur, vildsvin och ett rikt fågelliv 
På Balsberget kan man stöta på både rådjur, älg och dovhjort, vid 
enstaka tillfällen till och med kronhjort. De idag talrika vildsvinen är
skygga, men spåren efter dem är tydliga, där de bökar upp marken i 
sin jakt på något ätbart. Området har också ett rikt fågelliv med 
förekomst av många arter. Här häckar hålbyggande fåglar som 
spillkråka, mindre hackspett, gröngöling och skogsduva men också 
grönsångare, stjärtmes, törnskata, entita, stenknäck och bivråk.

Grönsångaren är vanlig i Balsbergets skogar 
och bivråk är en av de rovfåglar man kan få se. 

Teckning: Peter Elfman.

Det år 2006 nybildade naturreservatet Balsberget omfattar 
ca 287 ha, varav så gott som all mark idag är skog av olika 
typer. Balsberget ligger inom Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike (utsett av UNESCO:s Man and Biosphere Pro-
gramme, MAB). Stora delar av reservatet ingår också i EU´s 
ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 
Marken tillhör Råbelöfs gods, en medeltida sätesgård, känd 
sedan 1400-talet. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen. 

Syftet med reservatet är att bevara och delvis återskapa ett 
natur- och kulturlandskap präglat av restberget Balsberget, 
samt skydda den unika Balsbergsgrottan med sina övervint
rande fladdermöss. Av vikt är också att tillgodose allmänhe
tens och det rörliga friluftslivets behov samt intresse för att 
uppleva området. 

-

 Inom reservatet är det förbjudet att: 

•	 göra upp eld annat än på anvisade platser vid iordningställda 
parkeringar, 

•	 framföra motordrivet fordon annat än på upplåten väg till 
parkeringsplatser, 

•	 tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande, 
•	 cykla utanför befintliga vägar och skogsbilvägar, 
•	 rida, 
•	 medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, 
•	 skada levande eller döda stående eller liggande träd och 

buskar samt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom 
att gräva upp växter, 

•	 klättra i bergssluttningarna med utrustning eller genom 
friklättring, 

•	 vistas i Balsbergsgrottans gångar under tiden den 15 oktober 
– 15 april, 

•	 genomföra orienteringsövning, tävling eller annan organiserad 
friluftsaktivitet inom det område som markerats på kartan med 
undantag för befintliga stigar och skogsbilvägar, 

•	 anbringa tavla, plakat, skylt, inskrift, snitsel eller därmed 
jämförlig anordning, informations- och reservatsskyltar samt 
gränsmärken undantagna, 

•	 anordna motortävling. 

Vidare är det förbjudet att utan markägarens tillstånd: 
•	 nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan 

organiserad friluftsaktivitet, 
•	 köra med häst. 
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Teckning: Peter Elfman. 
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        Teckning: Peter Elfman.
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