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Beträdnadsförbud 1 april - 15 augusti
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Naturreservatet Benestads backar bildades 1961 och  
omfattar ca 10 ha. Syftet med reservatet är att skydda ett  
område med mycket stort geologiskt och botaniskt värde.

Reservatet förvaltas av  
Länsstyrelsen Skåne.
www.lansstyrelsen.se/skane

              Inom naturreservatet Benestads backar är det  
              förbjudet att:
• ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada 

mark, sten, naturföremål eller kulturlämningar,
• tälta,
• elda annat än med friluftskök,
• cykla,
• medvetet störa betesdjur,
• ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i 

fysiskt koppel,
• gräva upp eller plocka växter,
• föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt 

skada levande eller döda stående eller liggande träd 
och buskar,

• placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller 
liknande,

• uppföra någon form av anläggning eller placera ut för 
naturreservatet främmande föremål,

• starta eller landa med luftfartyg,
• dumpa trädgårdsavfall,
• sätta ut eller släppa ut för området främmande arter.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga 
tillstånd:
• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggrads-

lösa djur annat än genom håvning, handplockning eller 
annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, 
med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. 
Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggs-
exemplar av svårbestämda arter under förutsättning 
att fynden registreras i Artportalen, eller annan motsva-
rande databas för hotade arter, och att insamlandet inte 
bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Välkommen till Benestads backar

Marken på Benestad backar är ovanligt rik på 
kalk, vilket lett till att här både finns extremrik-
kärr och stäppartad torräng, två vegetationstyper 
som är mycket ovanliga i Sverige. 

Högt upp i sluttningarna springer kalkrikt grund-
vatten fram. När vattnet når ytan fälls kalcium- 
karbonat ut och det bildas kalktuff, en kalkrik jordart 
som på sina ställen är stenhård. Kalktuffen har  
använts som byggnadssten i minst tolv skånska 
kyrkor och för kalkbränning. I reservatet finns ruiner 
efter en kalkugn. 

Extremrikkärren finns i sydsluttningarna där grund-
vattnet bryter fram. I de högvuxna trubbtågsamhäl-
lena finns mycket av fyreggad johannesört,  
luddunört och vattenmynta. I de planare partierna 
är växtligheten mer lågvuxen och domineras av den 
tuvade axagen. Typiska arter här är exempelvis  
slåtterblomma, tagelsäv, knappsäv och sileshår. 
Vissa arter finns i båda växtsamhällena, till exempel 
majviva, tätört, och blodrot. Området är också rikt på 
orkidéer.

På torra partier finns stäppartade torrängar med 
arter som jordtistel, timjan, väddklint och brudbröd. 
Bland rariteterna i floran märks fältnocka.

Beträdnadsförbud gäller i stora delar av området 
mellan 1 februari och 15 augusti, men på håll kan du 
beundra sluttningarna med gullvivor och majvivor 
under våren.


