
 

 
 

  
Balsberget 

Från toppen av Balsberget har man en milsvid utsikt över  
Kristianstadsslätten och det omgivande landskapet. Den skogsklädda 
urbergshöjden på knappt hundra meter ligger vid Råbelövssjön och 
erbjuder stora möjligheter till strövtåg och promenader. Speciellt 
kring lövsprickningen när skogarna fylls av vårblommor är denna 
tätortsnära pärla, en knapp mil från Kristianstad, värd ett besök. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra -  
var du än vistas. Balsberget är ett naturreservat, och för att skydda områdets natur 
och djurliv gäller särskilda föreskrifter. Genom att följa dessa hjälper du till att  
bevara områdets fantastiska natur. 

Du hittar mer information om naturreservatet och fullständiga föreskrifter på  
www.lansstyrelsen.se/skane/balsberget. 

GROTTAN 
Djupt nere i berget vilar fladdermössen vinter-
tid. De övervintrar i Balsbergsgrottan som är en 
av Skånes största grottor. Vattenfladdermus är 
den vanligaste arten som övervintrar i grottorna 
men även andra arter hittar hit, exempelvis den 
hotade barbastellen. På sluttningarna breder 
bokskogar ut sig. Den kalkrika marken gör att 
skogen fylls av vårblommor. Området har också 
ett rikt fågelliv med många arter. På hösten är det 
dags att ta med svampkorgen. Här finns gott om 
både trattkantarell och Karl Johansvamp. 

HITTA MIG 
Stenknäcken är en stor fink 

med mycket kraftig näbb. Den starka 
näbben behövs för att knäcka de fröer, 

nötter och fruktkärnor som stenknäcken 
äter. Ofta kan man höra ett snabbt och 

klart ”zick” från en trädtopp när den 
är i närheten. Foto: 

Mostphotos 

FRILUFTSLIV 
Balsberget är ett populärt område för friluftsliv med tre markerade slingor. Alla 
slingor utgår från parkeringen i områdets västra del. Kombinera gärna slingorna 
med vägarna när du tar dig runt i detta kuperade skogslandskap. I reservatet finns 
flera rastplatser. Vid parkeringen i väster finns både grillplats och toalett. Grottan 
går att besöka under sommarhalvåret. Nyckel lånas då på Råbelöfs godskontor 
(vardagar kl 8–16.15, tel 044 – 754 40). 

HITTA HIT 
Balsberget ligger ca en mil norr om Kristianstad. Cykelled finns runt Råbelövssjön. 
Närmsta hållplats är ”Fjälkestad kyrka”. Därifrån är det 2,8 km till Balsbergsgrottan. 
Söder om Fjälkestad finns skyltar mot Balsberget. Följ skyltarna för att komma till en 
parkering i skogskanten. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 2005 
Storlek: 287 hektar 
Kommun: Kristianstad 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
Skyddstyp: Naturreservat och 
      Natura 2000 

KONTAKT 
E-post: skane@lansstyrelsen.se 
Telefon:  010-224 10 00 
Facebook: facebook.com/skansknatur 
Instagram: instagram.com/skansknatur 
Läs mer: www.hittadinplats.se 

NATURRESERVAT I SKÅNE 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad. 

Det är bara  
tillåtet att elda  
eller grilla på  
 anvisad plats vid 
parkeringen. 

Det är inte tillåtet 
att cykla utanför 
 befintliga vägar. 

Det är inte  
tillåtet att rida. 

Det är inte  
tillåtet att tälta  
eller ställa upp 
husvagn, husbil 
eller liknande. 

Det är inte tillåtet  
att klättra i bergs-
sluttningarna med 
utrustning eller 
genom friklättring. 

Det är inte  
tillåtet att gräva  
upp eller skada  
levande eller döda  
träd och buskar. 

Släng skräp i  
soptunnan eller  
ta med hemom 
den är full. 
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 
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