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NATURVÅRDSOMRÅDE
Skönabäck

Runt Borgasjön i Skönabäcks naturvårdsområde växer
en lummig ädellövskog. En del av bokskogen närmast
sjön hyser mycket gamla träd och har en närmast
parkliknande karaktär. Skönabäck är som vackrast
om våren då marken är täckt av vårblommor och
fåglarnas kör är som mest intensiv.
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In the past, the area belonged to the Brodda Estate, one
of the biggest landowners of the time. Until the end of
the 18th century, it was part of the extensive outlaying
land on the Romeleåsen Ridge. When Skönabäck Manor
was built in the early 19th century, the water in the ravine
was dammed up, forming Lake Borgasjön that is here
today.
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Welcome to Skönabäck Nature Conservation Area
A lush broad-leaved deciduous forest grows around
Lake Borgasjön in Skönabäck Nature Conservation
Area. Part of the beech forest nearest the lake includes
some very old trees and has an almost park-like character. Skönabäck is the most beautiful in spring, when
the ground is covered in flowers and the birds sing most
intensively.
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Området tillhörde tidigare Brodda gods, en av dåtidens största
jordägare, och var fram till 1700-talets slut en del av de stora
utmarkerna på Romeleåsen. När herrgården Skönabäck
byggdes i början av 1800-talet dämdes vattnet upp i ravinen
och den sjö, Borgasjön, vi ser idag skapades.
Numera är Skönabäck en värdefull skogsmiljö för många djur
och fåglar då det ligger som en grön ö i en till största delen
öppen jordbruksbygd. Många av våra vanligare småfåglar
förekommer här, liksom ormvråk och röd glada som ofta ses
patrullera i området. Rådjur, vildsvin och räv påträffas också
regelbundet i Skönabäck.

Skönabäck now provides a valuable forest habitat for
many birds and other animals, forming a green island in
a largely open agricultural landscape. Many of Sweden’s
most common small birds are found here, as well as
buzzard and red kite, which are often seen patrolling the
area. Roe deer, wild boar and fox are regularly found in
Skönabäck.
Naturvårdsområdet Skönabäck bildades 1982 och omfattar ca 19 hektar. Syftet
med naturvårdsområdet är att skydda en vacker del av Romeleåsens sluttning,
med dess växt- och djurvärld.
Området är även av
kulturhistoriskt intresse.
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Välkommen till Skönabäck

