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Naturreservatet Brotorpet bildades 2009 och är cirka 38 hektar stort. Syftet 
med reservatet att bevara och restaurera ädellövskog, bevara och utveckla 
områdets strandskogar och gynna de sällsynta arter som 
lever här. Syftet är också att främja friluftslivet i området.  
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län 
www.lansstyrelsen.se/skane

– bokskog vid Immelns strand
Välkommen till Brotorpet

skada fast naturföremål eller ytbildning,• 
tälta eller elda utanför anvisade områden,• 
plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter eller • ved levande  

 svampar,
avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,• 
avsiktligt störa eller påverka djurlivet,• 
medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,• 
anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig • 

 anordning – informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken 
 undantagna.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar eller mollusker.• 

§ Föreskrifter
Inom reservatet är det förbjudet att:

Vorschriften
Im Naturschutzgebiet ist es verboten:

feste Naturgegenstände oder Flächenbildung zu beschädigen,• 
außerhalb ausgewiesener Bereiche zu zelten oder Feuer zu    • 

 machen,
Pflanzen oder auf Holz wachsende Pilze zu pflücken, auszugraben  • 

 oder auf andere Weise zu schädigen,
Totholz absichtlich kaputt zu brechen oder einzusammeln und mit  • 

 zunehmen oder zu verbrennen,
das Tierleben absichtlich zu stören oder zu beeinflussen,• 
Hunde oder andere Haustiere frei laufen zu lassen,• 
Tafeln, Plakate, Anschläge, Schilder, Inschriften, Markierungen  • 
oder dergleichen anzubringen (Ausnahme: Informations- und 
Naturschutzgebietsschilder sowie Grenzzeichen).

Ferner ist es ohne Erlaubnis der Provinzialregierung verboten:
wirbellose Tiere, z. B. Käfer oder Mollusken, einzusammeln.• 

Regulations
Within the grounds of the reserve it is forbidden to:

damage fixed natural objects or surface formations,• 
put up tents or lights fires outside designated areas,• 
pick, dig up or in any other way damage plants or wood-living   • 

 fungi,
deliberately break off or collect and take away or burn dead wood,• 
deliberately disturb or influence animal life,• 
bring dogs or other pets unless on a leash,• 
put up notice boards, signs, posters, paper strips or similar, or   • 

 make inscriptions – with the exception of information and reserve   
 signs, or boundary markers.

Without permission from the County Administrative Board it is 
furthermore forbidden to:

collect invertebrates, e.g. beetles or molluscs.• 

Fiskgjuse
Pandion haliaetus
Osprey
Fischadler

högt rankade av kanotister och populära bland 
fritidsfiskare. Sjöarna tillhör också storlommens 
och fiskgjusens rike. Sena vårkvällar och nätter 
ljuder storlommens vemodiga sång över vattnet. 
Både storlom och fiskgjuse är känsliga för stör-
ning och lämnar boet när människor kommer 
nära. Undvik därför att att störa dem på deras 
häckningsplatser!

Immelnöring. Sjöarna Immeln och Filkessjön 
binds samman av Edre ström. I det strömmande 
vattnet leker den storvuxna Immeln öringen. 
Immelnöringen är en unik, nedströmslekande 
stam av öring.

Anordningar för friluftslivet. Vid Immelns 
strand finns en iordningställd lägerplats med 
vindskydd, eldstäder med ved, toaletter och 
dricksvatten. Lägerplatsen ligger vid en fin 
sandstrand som varma sommardagar inbjuder 
till svalkande dopp!

Sjön Immeln är fiskgjusens och storlommens 
sjö. I övriga Skåne är de ovanliga, men vid 
Immeln finns chans att se dem då de häckar 
mellan april och juli.

Welcome to Brotorpet Nature Reserve along the shores of Lake 
Immeln. Here you’ll find old beech forest, where the trees are left to 

die naturally. Old and dead trees provide food for a large number of insects, 
which in turn become food for woodpeckers and other birds. Brotorpet is 
situated in an area with many lakes, sometimes called “the last wilderness 
in southern Sweden”. Lake Immeln and the adjacent lakes are highly ranked 
by canoeists and popular among anglers. The lakes also belong to black-
throated diver and osprey. The sad call of the black-throated diver can be 
heard over the water in late spring evenings and nights. Both black-throated 
diver and osprey are sensitive to disturbances and leave their nests when 
humans approach. Therefore, avoid disturbing them in their nesting sites.

Willkommen im Naturschutzgebiet Brotorpet am Ufer des Sees 
Immeln. Hier wächst alter Buchenwald, dessen Bäume einen natür-

lichen Tod sterben dürfen. Die alten und toten Bäume versorgen viele 
Insekten, die ihrerseits Spechte und andere Vögel ernähren. Brotorpet liegt 
in einer seenreichen Gegend, die manchmal „letzte Wildnis Südschwedens“ 
genannt wird. Der Immeln und die benachbarten Seen sind bei Kanuten 
und Hobbyanglern äußerst beliebt. Sie gehören auch zum Reich des 
Prachttauchers und des Fischadlers. Im Frühjahr kann man spätabends 
und nachts den wehmütigen Gesang des Prachttauchers über dem Wasser 
hören. Sowohl Prachttaucher als auch Fischadler sind empfindlich und ver-
lassen ihr Nest, wenn sich Menschen nähern. Bitte vermeiden Sie es des-
halb, die Vögel bei ihren Nistplätzen zu stören.
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Brotorpet
Höjdkurva, 5 m intervall
Höjdkurva, 25 m intervall
Sänka/grop, 5 m intervall
Sänka,/grop, 25 m intervall
Skärning
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Brotorpet
Naturreservat
Fastighetsgränser

I naturreservatet växer gammal bokskog 
med ekar, granar och grova tallar. En 
karaktärsart i bokskogen är grönsångaren 
vars sång låter som ett mynt som snurras 
på en hård bordsskiva. 

Hallsjön

N

Grönsångare
Phylloscopus sibilatrix
Wood warbler
Waldlaubsänger

Här är du

parkering

toalett

eldstad

vindskydd 

dricksvatten

reservatsgräns

Skåneleden

You are here / Hier befinden Sie sich

parking / Parkplatz

toilet / Toilette

fire place / Feuerstelle

shelter / Wetterschutzhütte

drinking water / Trinkwasser 

reserve boundary / 
Grenze des Naturschutzgebietes

Skåneleden trail / 
Wanderweg Skåneleden
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Rosa lundlav är en av många 
sällsynta lavar och svampar som 
lever i den gamla bokskogen.

Immeln

Rosa lundlav
Bacidia rosella

Storlom
Gavia arctica
Black-throated loon
Prachttaucher

Här på gränsen till Blekinge län ligger 
natur reservatet Brotorpet. Det ligger vid 
östra stranden av sjön Immeln – Skånes 
tredje största sjö och den näst djupaste. 
I naturreservatet växer gammal bokskog 
med ett rikt växt- och djurliv.

Gammal skog. I naturreservatet får träden dö 
av ålderdom. Därför ligger många fallna träd-
stammar intill vandringsleden, betydligt fler än 
i den brukade skogen utanför naturreservatet. 
De murkna stockarna blir till mat åt en mängd 
insekter. Dessa äts i sin tur av hackspettar och 
andra fåglar. Lyssna och spana efter spillkråka 
och skogsduva – ett par av skogens mer ovan-
liga invånare. I den gamla skogen lever också 
flera sällsynta lavar och svampar. 

Sjörik vildmark. Brotorpet ligger i en sjörik 
trakt, som ibland kallas ”Sydsveriges sista vild-
mark”. Immeln och de intilliggande sjöarna är 
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