Teckenförklaring
Teckenförklaring

Förslag_region

Växter

The purpose of Bruces skog nature reserve is to protect
and develop a nature and recreational area with high
natural and cultural values close to urban areas.

Vårfryle.
Luzula pilosa.

Björnbär.
Rubus plicatus.

Fågellivet är rikt med bland annat häckande
korp, kattuggla, ormvråk, stjärtmes, grönsångare,
lövsångare, rödstjärt, stare, hämpling samt
stenknäck som är Helsingborgs kommunfågel.

The flora is rich, with some rare species. Many species
of mosses, lichens, insects and birds are associated
with old and large deciduous trees. Recreation in Bruces
skog is facilitated by walking tracks and a couple of
camp fire areas.

Oran

Naturpunkt
Teckenförklaring
Teckenförklaring
Teckenförklaring
Fågelsjön
Naturpunkt_custom_point

Naturpunkt_custom_point
Naturpunkt_custom_point
Naturpunkt_custom_point
Hållplats_nya
Hållplats_nya
Hållplats_nya
Hållplats_nya
Parkering_custom_point
Parkering_custom_point
Parkering_custom_point
Parkering_custom_point

Markutrustning
Markutrustning
Markutrustning
Markutrustning
Markutrust
Markutrust
Markutrust
Markutrust

Markutrustning
Markutrustning

Bruces skog
Varierade naturmiljöer

Cykelväg

Markutrust
Markutrust

Husmossa.
Hylocomium splendens.

Fågeltorn
Fågeltorn
Grillplats
Grillplats

Gångstig

Hundrastning
Hundrastning
Rastplats
Rastplats

Vandringsled

Skylt
Skylt
Naturpunkt
Toalett
Skogen
Toalett

Elljusspår

Vägglav.
Xanthoria parietina.
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Please note

The purpose of the nature reserve is to protect and
develop the long term natural and cultural values of the
area. Therefore, please respect the rules of conduct!
Remember to keep your dog on a leash all year around,
only light a fire in designated areas and do not harm
plants, animals or historical remnants.

For more information read the information signs
(see map opposite side) and on the internet:
helsingborg.se/naturreservat

Teckenförklaring

Småvessla.
Mustela nivalis.

E6, E20

Many of the Swedish tree species are represented,
for example oak, beech, juniper, ash and hazel.
The deciduous species are left to age.
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The large variation of habitats represented at Bruces
skog gives the area a rich flora. Bruces skog is also
a site for certain migrating birds. It is well worth a visit
all year around!

Traktorväg

Långebergavägen

Bruces skog is a species-rich nature area in Helsingborg.
It is also one of our most popular recreational areas.
Within walking distance, you will find ponds, pastures,
beech and oak forest and wet deciduous forest.
You can also use the bike lanes, walking and riding
paths and visit the information sites.
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Welcome to Bruces skog

Sälg och grova ekar har ett speciellt bevarande
värde eftersom de drar till sig många andra
växt- och djurarter. De äldsta ekarna finns i
Prinsaskogen, öster om Lundsgård samt norr
om naturpunkt Skogen.
Av de växter som har inventerats i området är
en del rödlistade samt fridlysta arter, till exempel
orkidéer. Andra intressanta arter som odon, en,
lingon, hönsbär, stagg och knägräs visar på
magrare markförhållanden och/eller en historia
med lång betestradition. Vissa områden visar på
mer kalk- och näringsrika förhållanden där de
två orkidéarterna grönvit nattviol och tvåblad
har hittats, samt där arter som småvänderot
och granbräken trivs.

Naturreservat i Helsingborgs stad
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Stenknäck, Helsingborgs kommunfågel.
Coccothraustes coccothraustes.

Kommungräns -1:400000
Byggnad

Offentlig byggnad

Grönvit nattviol.
Platanthera chlorantha.

Vitfläckig guldvinge.
Lycaena virgaureae.

För mer information, se skyltar på plats och kartan ovan samt på:
helsingborg.se/naturreservat
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av naturreservat togs i Helsingborgs
Gulsparv.
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Islandshästbanor

Todarps
gårdstomt

Lundsgård
Sjöbecksparken

I Bruces skog finns olika naturtyper med
karaktär av gammal enefälad, ekhagar,
ask- och hasselpartier, ek- och hasselpartier,
mogen bokskog och blötare lövskogspartier.
Samtliga typer har höga naturvärden. Även
små våtmarker finns i området, bland annat
fågelsjön men också märgelgravar och natur
liga kärr. Dessa är viktiga för vattenväxter,
grod- och kräldjur, insekter och fåglar.
Planteringsprojektet ”Barnens skog” står
för en stor del av den unga skogen i väster..
Träden planterades av drygt tusen elever
från årskurs fyra mellan 1990 och 2015.

Naturpunkt
Fågelsjön

E6

vägen
berga

Långe

Naturpunkt
Skogen

Oran

Enefäladen

Plats för
vattentorn

20

Naturtyper
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Laröd
Röd glada.
Milvus milvus.

Bruces skog
Helsingborg
Svalört.
Ranunculus ficaria.
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I området finns också två miljöpedagogiska
stationer med informationstavlor för respektive
ämne, Naturpunkt skogen och Naturpunkt fågelsjö.
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Bruces skog är ett av Helsingborgs mest populära
rekreationsområden. Här kan du uppleva en stor
variation av naturmiljöer – våtmarker, betesmarker,
ängsmarker och skogsområden.

Hjortshögsvägen

Ridhus
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Välkommen till Bruces skog
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Snok.
Natrix natrix.

Vildkaprifol.
Lonicera periclymenum.

Getapel.
Rhamnus cathartica.

Fornlämningar

Markanvändningen har präglats av utveckling från lövurskog
till kulturlandskap med slåtterängar och betesmarker, vidare
från by- och bondesamhälle till modernt jord- och skogsbruk
och stadsutveckling. Enstaka områden såsom enefäladen
och Prinsaskogen är rester från äldre tiders landskap.
Här kan du hitta växter som idag är ovanliga i Helsingborg.

Landskapsbilden är mestadels flack med ädellövskog omväxlande med betesmark och mindre våtmarker. Vackra
ekhagar och bokbestånd skapar en särskild karaktär. Den
västliga delen av området är mindre störningskänsligt
och passar bra för det mer aktiva friluftslivet. Väster om
Oran finns till exempel islandshästbanor och hundhägn.

Historik

I området finns flera kända fornlämningar, bland annat
Todarps gårdstomt med tegelrester, där två silverskatter
från 1600-talet upptäcktes så sent som år 2012. Reservatets
nordvästra hörn tangerar Filborna bys gamla tomtgräns.
Den gamla stenmuren vid Oran är också en fornlämning.

Landskap och geologi

Sjöbecksparken, skapad till minne av Mårten Sjöbeck, växer
fram på åkermarken öster om Lundsgård. Ett tystare område
med fågelsjö och betesmark finns i mitten av reservatet, öster
om en gammal gräns som bildas av den lilla bäcken Oran som
även är Lussebäckens upprinnelse. Den östliga delen närmast
motorvägen med bok, ek, ask och al är tätare och fuktigare
och värdefull för djurlivet.

Berggrunden består framförallt av sandsten som ligger
relativt ytligt. Jordarterna i området består till största del
av en lerig och sandig morän. I de centrala delarna av
området, bland annat vid fågelsjön, finns ytor med sand.
Dessa sandytor är värdefulla för pollinerande insekter
som bygger bo i blottad sandmark.

Svartmes.
Parus ater.
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Kovandring.

Blåbär.
Vaccinium myrtillus.
Foto: Dariusz Wolski.

Naturreservatet Bruces skog bildades främst för att bevara
och utveckla ett tätortsnära natur- och rekreationsområde
med höga natur- och kulturmiljövärden. Reservatet bygger
delvis på en donation av Sven Ingvar Bruce och det kommer
att omvandlas under många år framöver, bland annat genom
skogsplantering och våtmarksanläggning.

Foto: Stefan Andersson.

Bruces skog – rekreation i varierade naturmiljöer

Havsörn.
Haliaeetus albicilla.

Lingon.
Vaccinium vitis idaea.

Helsingborgs stad
Kontaktcenter · Stortorget 17
Postadress SE-251 89 Helsingborg
Telefon 042-10 50 00
kontaktcenter@helsingborg.se
helsingborg.se/naturreservat

