
NATURRESERVAT I SKÅNE  
Forsakar med Lillaforsskogen

Forsakar är en djup ravin med flera forsande vattenfall, omgiven av 
en trolsk och sägenomspunnen bokskog som får utvecklas fritt. De 
fallna träden kanske ser stökiga ut, men de lägger grunden för en 
hög biologisk mångfald.

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

BEVARAD MÅNGFALD
I naturreservatet får naturen i huvudsak 
utvecklas fritt. Mängden gammal och död ved 
i reservatet gör att de fyra hackspettsarterna 
gröngöling, spillkråka, större hackspett och 
mindre hackspett trivs i reservatet. Längs med 
bäckfåran i ravinen har man chans att se  
strömstare, som har en av sina få skånska  
häckningslokaler i Forsakar. Här finns även  
bokskogslöparen, som är en stor skalbagge. 
Den är ovanlig och rödlistad i Sverige. Det 
finns även lamellsnäcka som är en hotad 
snäcka. 

FRILUFTSLIV
På grund av risken för fallande träd och grenar avråds besökare från att använda 
stigen som går i ravinens botten. Många av träden är angripna av röta vilket gör att 
de kan falla eller brytas av utan förvarning. Den rödvita markerade stigen som följer 
ravinkanten är en trevlig promenad. Stigen passerar på södra sidan av ravinen en 
utsiktsplattform. Här du kan se nedre fallet ovanifrån. Höga branter finns på flera 
platser längs stigen så iaktta försiktighet och ha barn under uppsikt.   

HITTA HIT
Närmsta hållplats är ”Degeberga skolan”, drygt en km från entrén till reservatet. I 
anslutning till Forsakarsgården och friluftsbadet finns en stor parkering. Det finns 
även en parkeringsplats i norra delen av reservatet, mellan Huaröd och Degeberga. 

FAKTA OM NATURRESERVATET

Bildat: 2006
Storlek: 118 hektar
Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
Skyddstyp: Naturreservat och 
      Natura 2000

HITTA MIG
Längs med bäckfåran i  

ravinen har du chans att se  
strömstare. Strömstaren är den enda 

tättingen i Europa som både kan dyka 
och simma. Ibland springer den längs 

med bottnen på jakt efter natt- 
sländelarver och andra småkryp. 

Illustration: Katarina Månsson

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

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad.

Det är inte  
tillåtet att elda  
eller grilla. 

Det är inte  
tillåtet att bryta 
kvistar eller plocka 
pinnar eller skada 
död ved.

Vattenfallen kan 
ses ifrån utsikts-
plattformen som 
ligger längs stigen 
på södra sidan.

Var försiktig när 
du går stigarna 
runt ravinen. Vid 
ravinens krön finns 
farliga branter.

Håll barnen  
under uppsikt, 
stigarna går nära 
branterna.

Det är olämpligt 
att gå med barn-
vagn på stigarna, 
de är smala och 
kuperade.

Det är inte  
tillåtet att klättra  
i ravinens branter. 
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna!




