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Kvinneholme

En vårmorgon sjuder markerna av liv. Nu har
strandängens fåglar kommit tillbaka. Rödbenor,
tofsvipor, enkelbeckasiner och den sällsynta
rödspoven är här för att häcka på ängarna.
Men fågellivet är rikt även andra tider på året.
Välkommen ut på en promenad på Håslövs ängar.

Längs Helge ås nedre lopp ligger stora betesmarker och
slåtterhävdade strandängar. Håslövs ängar är en av de viktigaste
fågellokalerna i detta stora våtmarksområde. Den flacka halvön
som utgör naturreservatet bildades när Helge å bröt en ny fåra
1775, och ett nytt utlopp i Hanöbukten uppstod vid Yngsjö.
Vattennivån i sjön sjönk då med nästan en meter.

Föreskrifter
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Kvarnnäsviken

Här är du

You are here

Reservatsgräns

Reserve boundary

Vägar
Road

Blå-vit led

Blue and white trail

Harön

Beträdnadsförbud hela året

Access prohibited all year round

Parkering
Car park

Parkering för rörelsehindrade
Disabled parking

Utsiktsplattform,
tillgänglighetsanpassad

Hammarsjön

Bird watching platform,
suitable for wheelchairs

Fågeltorn

Frukostön

Bete, slåtter och de årliga översvämningarna skapar en mångfald av
mikromiljöer som tillgodoser en stor mängd fågelarters behov av
livsmiljöer.

Bird tower

Fikaplats

Picnic table

Eldplats, grillplats

Designated fireplace, barbeque area

Soptunna
Waste bin

Torrtoa

Dry toilet

Sankmark
Wetland

Vassområde/sankmark
Reeds/wetland

Lövskog

Deciduous woodland

Öppen mark
Open land

Åker
Rödspov
Limosa limosa
Black-tailed godwit

Brushane
Philomachus pugnax
Ruff

Fågelliv året runt
På ängarna betar under våren stora skaror grågäss med sina
ungar, och den bruna kärrhöken ses regelbundet patrullera från
ovan. Svarttärnan stryker ofta längs strandkanten eller försöker
fånga insekter över de grunda vattensamlingarna vid Åla kärr i
mitten av Håslövs ängar.
Under hösträcket rastar gäss på ängarna och det finns goda
möjligheter att se rovfåglar som blå kärrhök, tornfalk, röd glada
och fjällvråk. Vintertid passerar havsörnen regelbundet över gässen
på ängarna och andflockarna i Hammarsjön, på jakt efter byte.

Welcome to Håslövs ängar
One spring morning the meadows are
teeming with life. The birds have returned to
the riparian meadows. Redshank, lapwing,
snipe and the rare black-tailed godwit are
here to breed on the meadows.
Along the lower course of the river Helge å
are large pastures and riparian hay meadows.
Håslövs ängar is one of the main bird
localities in this large expanse of wetland.
The flat peninsula which constitutes the
reserve was formed when the river Helge å
cut a new channel in 1775, and a new
discharge area in the bay Hanöbukten
emerged at Yngsjö. The water level dropped
by almost one metre.
Grazing, hay-making and seasonal flooding
create a diversity of micro environments,
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providing habitats for a large number of
bird species.
Birdlife all year round
Large flocks of greylag geese with their young
graze the meadows while the marsh
harrier regularly patrols above. Black terns
often sweep along the shore or try to catch
insects above the shallow waters at Åla kärr in
the centre of the nature reserve.
During autumn migration, geese rest on the
meadows, and there are good opportunities
for spotting birds of prey such as hen harrier,
kestrel, red kite and rough-legged buzzard.
In winter, white-tailed eagles regularly circle
above the geese on the meadows and the
groups of ducks in Lake Hammarsjön,
searching for prey.

För att skapa ro för det rika
fågellivet är det beträdnadsförbud på ängarna året runt.
Du är dock välkommen att följa
den blåvita stigen runt området,
eller att gå ut till fågeltornet.
In order not to disturb the rich
birdlife, access to the meadows is
prohibited all year round.
However, you are welcome to follow
the blue and white trail around the
area or walk out to the bird tower.

• I naturreservatet Håslövs ängar råder beträdnadsförbud på
landområdet hela året, utom på vägar och parkeringsplats,
anvisade stigar, samt i det inhägnade området vid fågeltornet.
Beträdnadsförbudet gäller även delar av vattenområdet, se
karta.
Enligt övriga föreskrifter är det även förbjudet att:
• ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:0005:00,
• tälta,
• elda annat än på anvisad plats vid fågeltornet, se karta,
• gräva upp växter,
• ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt
koppel,
• Starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat
obemannat luftfartyg (ex drönare) på en höjd understigande
120 meter över medelhavsnivå.
Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur
annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv
metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet.
Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art
under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller
motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter
mot fridlysningsbestämmelserna,

• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt för naturstigar,
frågesporter eller tipspromenader,
• placera ut främmande föremål.

Regulations

• Restricted access to the land area in Håslövs ängar Nature
Reserve applies all year round, except for on roads and parking areas, designated paths, and the fenced in area around
the bird tower. Restricted access also applies to part of the
aquatic area, see map.
It is also forbidden to:
• park caravans, campers or similar between midnight and
5 a.m.
• light fires other than in designated places
• dig up plants
• bring dogs (or other pets) unless on a physical leash
• start or land with aircraft, or fly remote controlled unmanned aircraft (e.g. drones) at a height below 120 metres above
mean sea level.
Furthermore, without written permission from the County
Administrative Board it is forbidden to:
• catch insects, spiders, gastropods or other invertebrate animals other than by netting, hand picking or other selective
method with subsequent reintroduction within the nature
reserve.

The requirement for reintroduction does not apply to individual voucher
specimens of each species on condition that the record is logged in the
reporting system Artportalen or corresponding national database and
that the collection is not contrary to species protection regulations,

• put up boards, placards, posters, signs, paper strips, make
inscriptions, or similar other than temporarily for nature trails,
quizzes or quiz walks,
• place out alien objects.

Naturreservatet Håslövs ängar bildades 1967. Reservatet utvidgades 2019 och
omfattar nu ca 523 hektar, varav ca 315 vattenområde.
Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer, samt tillgodose områden för friluftslivet.
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne, www.lansstyrelsen.se/skane
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.
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Välkommen till Håslövs ängar

