• göra upp eld,
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Sägen och vetenskap. Den trolska ravinen vid
Forsakar är enligt sägnen ett verk av jättar. Veten
skapen menar istället att ravinen mejslats ut av
stora mängder vatten från smältande inlandsisar.
Vattenmassorna bröt tvärs genom längsgående
bergsryggar, till exempel vid Pysslingakyrkan och
Pysslingaberget. På andra ställen hann vattnet
inte nöta sig genom berget och där finns idag
vattenfall.
Carl von Linné besökte Forsakar på sin Skånska
resa 1749 och imponerades av den djupa ravinen:
”Floden hade gravit sig så djupt, att sidorna stodo
branta och höga som kyrkomurar.”
Övre fallet och nedre fallet. Det övre fallet har
en fallhöjd på 7,4 meter och det nedre, som
är delat av en avsats, har en total fallhöjd på
10,6 meter. Avsatsen, ”karet”, har gett upphov till
namnet Forsakar.
Bland pysslingar och småkryp. Det finns många
historier om sagoväsen vid Forsakar. Vid vattenfallen spelar näcken och i skogen lockar skogssnuan unga män att gå vilse. Vid Pysslingaberget
och Pysslingkyrkan bor troll och pysslingar.

Men man behöver inte tro på pysslingar och
småtroll för att få syn på märkliga småkryp.
Våren 1942 hittade zoologiprofessor Per Brinck
ask-almskog
flera bokskogslöpare. Det är en stor skalbagge
som Linné påstod fanns i Sverige på 1700-talet,
Lillaforsskogen
en uppgift som ansågs tvivelaktig ända
tills Brinck fann den vid Forsakar nästan
bokskog
200 år senare. Bokskogslöparen är ovanlig
betesmark
och utrotningshotad i Sverige. Vid Forsakar
finns många andra ovanliga organismer,
mot Huaröd
särskilt bland insekter och små snäckor.
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• framföra motordrivet fordon, rida eller cykla, annat än på allmän
väg,

Bokskogslöpare

• tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

Carabus intricatus
Blue ground beetle
Dunkelblauer Laufkäfer
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• medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
• skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar
samt skada vegetation i övrigt, till exempel genom att gräva upp
växter,
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• klättra i ravinsluttningarna nedströms övre fallet,

Här är du

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

You are here / Ihr Standort

parkering

parking / Parkplatz

• nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan
aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller för det
rörliga friluftslivet.

toalett

toilet / Toilette

simbassäng

swimming pool / Schwimmbecken

Regulations

vattenfall

waterfall / Wasserfall

Bevarad mångfald. I naturreservatet får
naturen i huvudsak utvecklas fritt. Därför
avverkas nästan inga träd, och de flesta
träd som blåser omkull får ligga kvar.
Någon kanske tycker det ser fult och
skräpigt ut men
det är i själva
verket en förutsättning för att
bevara den
biologiska
mångfalden.

Within the grounds of the reserve it is forbidden to:

utsiktsramp

viewing platform / Aussichtsrampe

• light fires,

markerad vandringsled

• drive motor vehicles, ride horses or cycle other than on public
roads,

marked trail /
markierte Wanderweg

främmande trädslag

• put up tents or park caravans, camper cars or similar,

reservatsgräns

• bring unleashed dogs or other pets,

reserve border /
Grenze des Naturschutzgebietes

• damage living or dead standing or fallen trees or shrubs or damage
other vegetation e.g. by digging up plants,
• climb on the ravine slopes downstream of the upper fall,
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bokskog
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• put up boards, placards, signs, posters or similar (except for
information boards, nature reserve signs and border signs), or
make inscriptions,

100 m

• use the area for competitions, exercises, camping activities or
other activities that may disturb the natural environment or outdoor
recreation.

övre fallet

Forsakar

Vorschriften

bokskog

nedre fallet

Im Naturschutzgebiet ist es verboten:
• Feuer zu machen,

Pysslingakyrkan

Pysslingaberget
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Motacilla cinerea
Grey Wagtail
Gebirgsstelze

I ravinen finns ett rikt fågelliv. Forsärlan och strömstaren är knutna till rinnande vatten.
Den kvicka lilla gärdsmygen hörs och syns ofta bland grenar och ris längs bäcken.

Cinclus cinclus
Dipper
Wasseramsel

• zu zelten oder Wohnwagen, Wohnmobile oder ähnliches aufzu
stellen,
• Hunde oder andere Haustiere frei laufen zu lassen,
• lebende oder tote stehende oder liegende Bäume und Sträucher zu
beschädigen oder die sonstige Vegetation zum Beispiel durch das
Ausgraben von Pflanzen zu beschädigen,

• Tafeln, Plakate, Schilder, Inschriften oder damit vergleichbare Vorrichtungen anzubringen (Informations- und Naturschutzgebiets
schilder und Grenzmarkierungen sind hiervon ausgenommen),
• das Gebiet für Wettbewerbs- oder Übungszwecke, Lager oder
andere Aktivitäten nutzen, die sich störend auf Natur oder Freiluft
aktivitäten auswirken können.

På grund av risken för fallande träd och grenar avråds
besökare från att använda stigen som går i ravinens botten.
Många av träden i de höga ravinbranterna är angripna av
röta vilket gör att de kan falla eller brytas av utan förvarning.
Den rödvita markerade stigen som följer ravinkanten är en trevlig
promenad. Stigen passerar på södra sidan av ravinen en utsiktsplattform. Här du kan se nedre fallet ovanifrån.
Höga branter finns på flera platser längs stigen så iaktta försiktighet och ha barnen under uppsikt.
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Strömstare

• außerhalb öffentlicher Straßen Motorfahrzeuge zu benutzen, zu
reiten oder Fahrrad zu fahren,

• flussabwärts des oberen Wasserfalles in den Hängen der Schlucht
zu klettern,

Degeberga

Forsärla

Troglodytes troglodytes
Wren
Zaunkönig
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Gärdsmyg

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

ot

– mäktig ravin med vattenfall, småkr yp och pysslingar

§

Naturreservatet Forsakar med Lillaforsskogen bildades 2006. Reservatet omfattar cirka 38 hektar. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla ädellövskog och beteshävdade gräsmarker samt Forsakarsravinens och Lillaforsskogens vattendrag med djur och växter knutna till dessa biotoper. Värdefulla
kulturhistoriska lämningar skall underhållas och åskådliggöras. Allmänhetens
intresse att uppleva områdets natur, kulturhistoria och
geologi skall beaktas. Förvaltare: Länsstyrelsen i
Skåne län www.lansstyrelsen.se/skane
Reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av
skyddade områden, Natura 2000.
Forsakar ligger inom Biosfärområde Kristianstads
Vattenrike (utsett av UNESCO:s Man and
Biosphere Programme, MAB).
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Välkommen till Forsakar med Lillaforsskogen
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