
  
 

 
 

 
 

HITTA MIG 
Flockarun är sällsynt och 

förekommer på fuktig, sandig 
mark. Den blommar i juli–augusti 

på ängsmarken och i den 
gamla lertäkten i Borgens 

naturreservat. 
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NATURRESERVAT I SKÅNE

Borgen 

Borgen är ett litet men mycket varierat naturreservat och ligger i 
kanten av byn Vallåkra. Stigarna leder över en höjdplatå, genom  
ekdungar, längs porlande vattendrag, förbi rasbranter och sväm- 
skogar. Vårfloran är yppig och antalet häckande fåglar överväldigande.  
I norr dominerar en platå med rester av en fornborg. Borgen är från 
järnåldern och fungerade som försvarsanläggning för folket i trakten. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra - 
var du än vistas. Borgen 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/borgen. 

FÅGLAR ÅRET RUNT 
De flesta av de svenska lövträdsarterna  
kan man hitta i reservatets blandlövskog. 
Bland buskarna syns hassel, olvon och  
skogstry. En speciell växt som är värd att 
leta efter är flockarun som blommar under 
högsommaren med rosafärgade blommor i de 
gamla lertäkterna i reservatets norra del. Det rika
fågellivet gör sig ständigt påmint i Borgenreservatet.  
På våren kan man avnjuta sången från flera hundra  
häckande fågelpar av trettio till fyrtio olika arter! 

 

FRILUFTSLIV 
Den södra entrén börjar strax efter Wallåkra stenkärlsfabrik. Här kan du titta på ett  
av de förstenade dinosauriefotspåren som hittats i reservatet, samtidigt som du får 
en inblick i vad leran från området har använts till sedan 1860-talet. Det finns stigar i 
området, men inga markerade. Missa inte den högt belägna platån där fornborgen  
låg som gett namn åt platsen. Här uppe finns även bord och bänkar för den  
fikasugne. Vill du grilla så finns en grillplats precis utanför reservatet vid södra  
entrén. Bra att ta med egen grillkol. 

HITTA HIT 
Tågstationen ligger ca 10 minuters promenad bort. Parkering finns både uppe i  
norr och nere söder. Med bil fortsätter man norrut från Vallåkra mot Fjärestad och 
ca 1 kilometer efter Vallåkra leder en skyltad väg till vänster ner till parkeringen. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 2001 
Storlek: 30 hektar 
Kommun: Helsingborg 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
Skyddstyp: Naturreservat och 
      Natura 2000 

 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad. 

Det är inte tillåtet 
att ta bort, gräva, 
borra, måla eller 
skada mark, sten, 
naturföremål & 
kulturlämningar. 

Det är inte tillåtet 
att föra bort död 
ved, bryta kvistar, 
fälla eller skada 
levande eller döda 
träd och buskar. 

Det är bara  
tillåtet att elda 
med friluftskök. 

Det är inte  
tillåtet att sätta 
upp tavla, plakat, 
skylt, affisch eller 
liknande. 

Här finns  
betesdjur.  
Tänk på att  
inte störa eller  
skrämma dem. 

Det är inte  
tillåtet att släppa  
ut arter som är 
främmande för 
området. 

Var rädd om  
naturen, ta med 
dig skräpet hem! 

KONTAKT 
E-post:  skane@lansstyrelsen.se 
Telefon:  010-224 10 00 
Facebook:  facebook.com/skansknatur 
Instagram: instagram.com/skansknatur 
Läs mer: www.hittadinplats.se 
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 




