NATURRESERVAT
Välkommen till Vramsåns mynning

Helg
eå

Ett nytt landskap steg upp ur vattnet 1775. Då bröt sig
vårfloden i Helge å ut genom en ny mynning i havet och
vattenståndet i Hammarsjön och ån sjönk med 60–70 cm.
Längs sjön och Vramsån bildades strandängar på det som en
gång varit under vattenytan. Strandängarna har sedan dess
använts för både höskörd och bete.
Vramsån

Lunden

Kvinneholmen

One of the summer visitors in the reeds
and dense thickets along the river is
the reed bunting.
The male with his black head and
throat is easily recognised.

Fåglarnas paradis
Idag hålls ängarna kring Vramsåns mynning öppna med
hjälp av bete. Strandängarna sjuder av liv på hösten och
våren då många fåglar stannar, på väg till och från sina
övervintringslokaler. Typiska strandängsvadare som storspov
och enkelbeckasin häckar på ängarna tillsammans med
andfåglar som skedand, kricka och årta.
Malar och musslor
Malen, giganten bland sötvattensfiskar, återinplanterades
under senare delen av 1990-talet i Helge å. Idag reproducerar sig malen naturligt i ån. I skuggan under buskar och träd
längs Helge å trivs både stora och små malar.
Utanför Vramsåns mynning finns en musselbank med den
hotade arten tjockskalig målarmussla.
Welcome to Vramsåns mynning Nature Reserve

A new landscape emerged from the water in 1775, as the spring
flood of the river Helge found a new discharge into the sea and the
water level of the river and Lake Hammarsjön sank by 60 to 70
centimetres. Along the lake and river, land that was below the
surface rose to become riparian meadows, which have been
used for haymaking and grazing ever since.

Bird haven. Today, the riparian meadows around Vramsåns mynning
are kept open by grazing. They teem with life in autumn and spring
when migrating birds stop on the way to and from their wintering
areas. Typical coastal meadow waders such as curlew and snipe
breed on the meadows together with ducks, e.g. shoveler,
teal and garganey.

Wels catfish and mussels. Wels catfish, the giant among freshwater
fish, was reintroduced into the river Helge in the late 1990s.
Today, it reproduces naturally here. Wels catfish of all sizes thrive in
the shade provided by vegetation along the river.
Outside Vramsåns mynning is a mussel bed containing the
endangered thick shelled river mussel.
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Föreskrifter
Inom naturreservatet Vramåns mynning är det förbjudet att:
• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• gräva upp växter, eller skada vedsvampar,
• avsiktligt störa djurlivet,
• medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,
• sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
• rida
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
• samla in ryggradslösa djur, t ex insekter eller mollusker,
• utplacera sk. geocacher eller andra främmande föremål.

Regulations

Within Vramsåns mynning Nature Reserve it is forbidden to:
• damage fixed natural objects or surface formations,
• dig up plants, or damage wood-living fungi,
• deliberately disturb wildlife,
• bring dogs or other pets unless on a leash,
• put up boards, signs, posters, or similar, or make inscriptions,
• ride.
Furthermore, without permission from the County Administrative Board
it is forbidden to:
• collect invertebrates, such as insects or molluscs,
• place out so called geocaches or other foreign objects.
Naturreservatet Vramsåns mynning bildades 2012 och omfattar ca 102 ha, varav vatten
ca 5 ha. Syftet med naturreservatet är att bevara och restaurera ett ornitologiskt och
botaniskt värdefullt område på ömse sidor om Vramsåns mynning, samt att bevara
Vramsåns hydrologi och bottenstruktur.

Området ligger inom Biosfärområde Kristianstad Vattenrike. Vramsåns mynning ingår också
i ett större internationellt värdefullt våtmarksområde enligt Ramsarkonventionen
(Convention on Wetlands),
samt i EU:s ekologiska nätverk av
skyddade områden, Natura 2000.
Förvaltare Länsstyrelsen Skåne.
www.lansstyrelsen.se/skane
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En av sommargästerna i vassen
och de täta buskagen längs ån är
sävsparven (Emberiza
schoeniclus).
Hanen är lätt att känna igen med
sitt svarta huvud och bröst.

