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Välkommen till Brantaberg-Oreberget – bland fladdermöss och hackspettar
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Stigarna tar dig på en omväxlande promenad genom reservatet. 
Du möts av mäktiga backar klädda med bokskog, och bäckar 
som porlar genom dalar med al och björk. Där skogen 
övergår i betesmark finns blommande bryn och buskar. 
Gamla gärdsgårdar och grova träd med vida kronor 
vittnar om att det är en gammal bondeskog, där kor 
har gått på bete och hö har skördats. 

Fladdermössens landskap

På sommaren är skogen och hagmarken perfekta tillhåll 
för fladdermöss. Här finns tillgång till barnkammare och dag-
sovplatser i de gamla håliga träden och i stengärdsgårdarnas 
gömmor. Vintern tillbringar de i dvala djupt inne i Ignabergas 
kalkstensgrottor, inte långt härifrån. I sommarnatten pågår den eviga 
jakten på mat, bestående av insekter av alla slag. Perfekta jaktstråk är 
skogsbryn, gläntor och bäckar. Ta en paus i skymningen vid Orekillan, en 
gammal offerkälla, och spana efter fladdermöss som jagar längs bäcken.

Gamla träd, blommande bryn och ljusa gläntor

I hagmarken, och i skogsbryn och gläntor blommar buskar och örter. 
Här fladdrar bin, fjärilar och skalbaggar i jakten på pollen och nektar. 
Det rika insektslivet lockar i sin tur till sig både fåglar och fladdermöss. 

I delar av skogen och i betesmarken finns bokar som är över 150 år. 
Gamla träd med håligheter och murken ved är bästa matförrådet 
och boplatsen för många ovanliga arter. Här trivs vedsvampar, som 
kantarellmussling, och mängder av olika skalbaggar och steklar. 
Hackspettar pickar i sig insekterna och hackar ut bohål som sedan 
kan användas av andra fåglar och av fladdermöss. Målet är en om-
växlande skog, med olika trädslag i skiftande ålder och gläntor som 
lyser upp tätare skog. I en sådan skog kan många arter leva tillsammans.

Den mycket sällsynta Bechsteins fladdermusen 
är en av flera arter fladdermöss som trivs i 
reservatets skogar. De har sina barnkammare 
i de gamla trädens håligheter och hittar gott 
om insekter att äta längs bäckar 
och skogsbryn.
Myotis bechsteinii
Bechstein bat

Naturreservatet Brantaberg-Oreberget bildades 2019 och 
omfattar ca 38 ha. Syftet med reservatet är att bevara och 
utveckla värdefulla naturmiljöer, kulturhistoriska miljöer och 
biologisk mångfald. 
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av 
växter och djur och för att skydda deras livsmiljöer.

Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne: 
www.lansstyrelsen.se/skane
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Föreskrifter

Inom naturreservatet Brantaberg-Oreberget är det 
förbjudet att:
• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• medföra hund eller annat sällskapsdjur som ej hålls i fysiskt 

koppel,
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande 

svampar,
• avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga 
tillstånd:
• samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka 

exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte 
bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte 
används.

Slutligen är det förbjudet att utan förvaltarens skriftliga 
tillstånd:
• sätta upp tavla, skylt, snitsel, affisch eller därmed jämförlig 

anordning,

• utplacera främmande föremål.

Regulations
Within Brantaberg-Oreberget Nature Reserve it is 
forbidden to:
• damage natural features or geographical formations,
• bring dogs or other pets not physically held on a lead, 
• dig up plants, pick mosses, lichens, or wood-living fungi, 
• intentionally break up or collect or remove dead wood. 

Without written permission from the County Administrative 
Board, it is also forbidden to:
• collect invertebrates, e.g. beetles. One-off samples may be 

collected if this does not contravene any wildlife protection 
regulations and that traps are not used. 

Finally, without written permission from the site manager, it 
is forbidden to:
• put up posters, signs, marking tape, notices, or any other 

equivalent items,
• place out foreign objects.

Den söta lilla ved-
svampen kantarell-
mussling växer helst på 
döda grenar av hassel 
och bok. Den är köldtålig 
så på vintern kan du se 
de mjuka fruktkropparna 
glittrande av frost.
Plicatura crispa
Crimped gill fungus
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The footpaths take you on a varied walk through the Reserve. 
You will be greeted by impressive hills clad with beech 

woodland and streams that meander through valleys with alder and 
birch. Where the woods are replaced by pastures, there are flowering 
shrubs and bushes. Old stone walls and large open grown trees, bear 
witness to the fact that this woodland was once farmed, where cows 
grazed, and hay was harvested. 

In the summer, the woodlands and pastures are perfect havens for bats. 
There are suitable spots for maternity and day roosts in the old hollow 
trees and in the hidden gaps in the stone walls. At night, there is the 
eternal hunt for food, consisting of insects of all kinds. Perfect hunting 
grounds are the woodland edges, glades, and streams, where insects 
are plentiful. 

In parts of the woodlands and pastures, there are beech trees that are 
more than 150 years old. Old, large trees with hollows and decaying wood 
are the best habitat and food source for many rare species. Wood-decay 
fungi and lots of different beetles, bees, and wasps thrive here. Birds and 
bats live in the hollows in the trees. Flowering bushes and herbs on the 
woodland edge and glades are visited by bees, butterflies, and beetles in 
search of pollen and nectar. The rich insect life in turn attracts both birds 
and bats. 

Gröngölingen hackar ut sitt bo i 
grova, gärna lite svampangripna, 

lövträd. Boet används oftast 
bara under en säsong, sedan 

är det fritt fram för andra 
djur att flytta in.

Picus viridi
Green woodpecker

Blommande buskar, som hagtorn och 
slån, växer i betesmarken, gläntorna och 
skogsbrynen. De lockar till sig insekter som i 
sin tur blir mat åt fladdermössen. Fåglarna kan 
utöver insekterna äta av höstens bär.

Nordfladdermus
Eptesicus nilssonii
Northern bat

Hagtorn
Crataegus sp.
Hawthorn


