
NATURRESERVAT I SKÅNE  
Borstbäcken

Borstbäcken strömmar fram genom en djup, lövskogsklädd ravin. 
Här kan vara besvärligt att ta sig fram, men gör ett försök – i bäcken 
och den frodiga lövskogen finns mycket att upptäcka! Du kan också 
gå runt hela reservatet, en cirka åtta kilometer lång vandring.

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

SMÅKRYP OCH FISK
Borstbäckens starkt strömmande vatten  
myllrar av liv. I bäcken simmar skalbaggar  
och fiskar som öring, storspigg, småspigg  
och elritsa. Snäckor och mängder av bäck- och  
dagsländelarver kryper på den steniga botten. 
Många av bäckens invånare är sällsynta och  
beroende av rent och klart vatten för sin  
överlevnad. Den högresta bokskogen med inslag 
av ek, ask och alm, är en artrik miljö. Starkt  
doftande mattor av ramslök breder ut sig om  
våren. I ravinen växer också den sällsynta lundvivan, 
troligtvis införd i landet av Övedsklosters munkar.

FRILUFTSLIV
Här saknas leder men det går bra att gå runt hela reservatet på en 8 km lång vand-
ring. Utgå från parkeringen i sydost och gå över bron som ligger strax norr om par-
keringen och följ sedan stigen som går nordväst om reservatet. Gå över bron i norr 
och följ sedan vägarna sydost om reservatet på vägen tillbaka. Stigen och vägarna 
är utritade på kartan.  

HITTA HIT
Närmaste busshållplats är i Harlösa cirka 4 km från reservatet. Parkeringsplats finns  
i reservatets syd-östra del.

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad.

Släng skräp i  
soptunnan eller  
ta med hem om 
den är full.

Det är inte  
tillåtet att samla  
in mossor, lavar 
eller vedlevande 
svampar utan 
tillstånd.

Det är inte  
tillåtet att skada 
djurlivet eller  
samla in insekter 
eller andra djur.

Det är inte  
tillåtet att sätta 
upp skyltar,  
plakat, affischer 
eller liknande.

Det är bara  
tillåtet att köra  
på vägar.

Det är inte  
tillåtet att  
spränga, gräva, 
borra eller  
skada fasta  
naturföremål.

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

Bildat: 2009
Storlek: 43 hektar
Kommun: Eslöv, Hörby och Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
Skyddstyp: Naturreservat och 
      Natura 2000

HITTA MIG
Ramslök växer i stora  

bestånd på den kalk- och  
mullrika jorden i lövskog och 

lundar under maj–juni. Den har en 
stark lökdoft, särskilt när bladen 

börjat vissna. Illustration:  
Katarina Månsson

FAKTA OM NATURRESERVATET

Jag visar hänsyn 
mot djur och 
människor i  
naturen.
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna!


