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NATURRESERVAT 
Välkommen till Flyinge ängar – sandbackar, strandängar och en ringlande å 

Precis intill villakvarteren ligger Flyinge 
ängars blomstrande sandbackar och 
Kävlingeåns fuktiga strandängar. 
Här har traktens bönder slagit sitt hö 
och haft djuren på bete i hundratals år. 
I sandiga slänter blommar blåmunkar 
och hedblomster i blålila och gult. 
Har du tur kan du få höra storspovens 
spelsång nere från strandängarna. 

Sandens marker 

I de torra, näringsfattiga backarna spirar en rik flora. 
Det kan tyckas motsägelsefullt men faktum är att den 
magra marken och de betande korna är en förutsättning 
för att många av betesmarkens växter ska klara sig. 
Med gödsel eller avslutat bete kommer Flyinge ängars 
växter konkurreras ut av stora, snabbväxande arter. 

Sandblottornas solvarma sand lockar till sig många 
insekter. Den som tar sig tid kan kanske hitta den 
ovanliga frölöparen eller ett ludet, litet vildbi. 
Färgstarka fjärilar besöker blommorna i sin jakt 
på söt nektar. 

Storkens marker 

Som många andra vattendrag rätades Kävlingeån ut i 
början av 1900-talet. Våtmarker torrlades och livsmiljön 
för många växter och djur förstördes. Idag har vi börjat 
återfukta vårt landskap med nya våtmarker och en 
del växter och djur har börjat hitta tillbaka. Har du tur 
kan du få se den vita storken leta grodor på de fuktiga 
ängarna eller storspoven picka efter småkryp med sin 
imponerande näbb. För att inte störa fågellivet bör du 
undvika fuktängarna under vår och försommar. 

Allmän metallvingesvärmare 

Zygaena filipendulae
The forester moth 

Vit stork 

Ciconia ciconia 
White stork 

Kamgräsfjäril 

Coenonympha pamphilus 
Small heath butterfly 

Hedblomster 

Helichrysum arenarium 
Dwarf everlasting 

Backsippa 

Pulsatilla vulgaris 
Pasqueflower 

Blåmunkar 

Jasione montana 
Sheep’s bit scabious 

Backnejlika

Dianthus deltoides 
Maiden pink 

Storspov

Numenius arquata 
Curlew

Skalbaggen smal  
frölöpare blir inte 
större än 8 mm och är 
mest aktiv på natten. 

Harpalus anxius 
Ground beetle

Flyinge Ängar’s flowering sandy slopes and the River Kävlingeån’s 
wet meadows are situated just next to the housing estate. Local 

farmers have cut hay and had their animals grazing here for hundreds 
of years. Sheep’s bit scabious and dwarf everlasting, flower in lilac and 
yellow on the sandy slopes. If you are lucky, you may hear the mating call 
of the curlew from the wet meadows. 

A rich flora grows up in the dry, nutrient poor slopes. It may sound like 
a contradiction, but the fact is that the poor soils and the grazing cows 
are necessary for many of the pasture plants to survive. With fertiliser or 
abandonment of grazing, the plants of Flyinge Ängar will be out-competed 
by larger, fast growing species. 

The bare patches of sand warmed by the sun attract many insects. If you 
take the time, you might find the unusual Harpanus ground beetle or a 
small, fluffy wild bee. Colourful butterflies visit the flowers in their search 
for sweet nectar. 

Like many other water courses, the River Kävlingeån was straightened at 
the beginning of the 1900s. The wetlands dried out and habitats for many 
plants and animals were destroyed. Today we have begun to rehydrate 
our landscape with new wetlands and some of the plants and animals 
have begun to find their way back. If you are lucky, you may see the white 
stork looking for frogs in the wet meadows, or the curlew pecking for small 
insects with its impressive beak. In order to avoid disturbing the birds, you 
should keep away from the wet meadows in the spring and early summer. 

Föreskrifter 

Inom Flyinge ängar naturreservat är det förbjudet att: 

•  gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål 
eller ytbildning såsom block eller jordformation, 

•  skada levande eller döda träd eller buskar, 

•  uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för 
naturreservatet främmande föremål, 

•  tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande, 

•  gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka växter, 

•  medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars – 30 september, 

•  framföra motorfordon, 

•  sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig 
anordning. 

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att: 

•  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 och att insamlandet inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna. 

Regulations 

Within Flyinge ängar Nature Reserve it is forbidden to: 

•  dig, bore, paint or in any other way damage, natural features 
or formations such as boulders or soil formations, 

•  damage living or dead trees and bushes, 

•  erect any kind of installation or put out any foreign (for the 
nature reserve) objects, 

•  camp, park up caravans, campervans or equivalent, 

•  dig up plants or pick plants for commercial gain, 

•  bring dogs not on a lead between 1st March and 30th 
September, 

•  drive a motor vehicle, 

•  put up signs, posters, plaques, notices or any other 
equivalent items. 

Without permission from the County Administrative 
Board it is also forbidden to: 

•  catch insects, spiders, snails or other invertebrates other 
than with nets, by hand or other selective methods, with 
subsequent re-release within the nature reserve. This 
requirement does not apply to one-off specimens of 
each species on the basis that the record is registered in 
Artportalen and that the collection does not contravene any 
wildlife protection regulations. 

Naturreservatet Flyinge ängar bildades 2014 och omfattar 50 ha. 
Syftet med reservaten är att bevara och utveckla värdena avseende 
kulturhistoria, natur, geologi och rekreation för framtiden. 
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. 

www.lansstyrelsen.se/skane 

Flyinge Ängar Nature Reserve was created in 2014 and covers an 
area of 50 ha. The aim of the reserve is to conserve and develop 

the values with regard to cultural history, nature, geology and recreation 
for the future. 

Managed by: County Administrative Board of Skåne 
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Välkommen till Flyinge ängar – sandbackar, strandängar och en ringlande å
Föreskrifter

Inom Flyinge ängar naturreservat är det förbjudet att:

• gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål 
eller ytbildning såsom block eller jordformation,

• skada levande eller döda träd eller buskar,

• uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för 
naturreservatet främmande föremål,

• tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

• gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka växter,

• medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars – 30 september,

• framföra motorfordon,

• sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig 
anordning.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

• 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 och att insamlandet inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna.

Regulations

Within Flyinge ängar Nature Reserve it is forbidden to:

• dig, bore, paint or in any other way damage, natural features 
or formations such as boulders or soil formations,

• damage living or dead trees and bushes,

• erect any kind of installation or put out any foreign (for the 
nature reserve) objects,

• camp, park up caravans, campervans or equivalent,

• dig up plants or pick plants for commercial gain,

• bring dogs not on a lead between 1st March and 30th 
September,

• drive a motor vehicle,

• put up signs, posters, plaques, notices or any other 
equivalent items.

Without permission from the County Administrative 
Board it is also forbidden to: 

• catch insects, spiders, snails or other invertebrates other 
than with nets, by hand or other selective methods, with 
subsequent re-release within the nature reserve. This 
requirement does not apply to one-off specimens of 
each species on the basis that the record is registered in 
Artportalen and that the collection does not contravene any 
wildlife protection regulations.

Backnejlika

Dianthus deltoides
Maiden pink

Naturreservatet Flyinge ängar bildades 2014 och omfattar 50 ha. 
Syftet med reservaten är att bevara och utveckla värdena avseende 
kulturhistoria, natur, geologi och rekreation för framtiden. 
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. 

www.lansstyrelsen.se/skane

Flyinge Ängar Nature Reserve was created in 2014 and covers an 
area of 50 ha. The aim of the reserve is to conserve and develop 

the values with regard to cultural history, nature, geology and recreation 
for the future. 

Managed by: County Administrative Board of SkåneBlåmunkar

Jasione montana
Sheep’s bit scabious

Backsippa

Pulsatilla vulgaris
Pasqueflower

Vit stork

Ciconia ciconia
White stork

Storspov

Numenius arquata
Curlew

Hedblomster 

Helichrysum arenarium
Dwarf everlasting

Kamgräsfjäril 

Coenonympha pamphilus
Small heath butterfly

Allmän metallvingesvärmare

Zygaena filipendulae
The forester moth 

Precis intill villakvarteren ligger Flyinge 
ängars blomstrande sandbackar och 
Kävlingeåns fuktiga strandängar. 
Här har traktens bönder slagit sitt hö 
och haft djuren på bete i hundratals år. 
I sandiga slänter blommar blåmunkar 
och hedblomster i blålila och gult. 
Har du tur kan du få höra storspovens 
spelsång nere från strandängarna.

Sandens marker

I de torra, näringsfattiga backarna spirar en rik flora. 
Det kan tyckas motsägelsefullt men faktum är att den 
magra marken och de betande korna är en förutsättning 
för att många av betesmarkens växter ska klara sig. 
Med gödsel eller avslutat bete kommer Flyinge ängars 
växter konkurreras ut av stora, snabbväxande arter.

Sandblottornas solvarma sand lockar till sig många 
insekter. Den som tar sig tid kan kanske hitta den 
ovanliga frölöparen eller ett ludet, litet vildbi. 
Färgstarka fjärilar besöker blommorna i sin jakt 
på söt nektar.

Storkens marker

Som många andra vattendrag rätades Kävlingeån ut i 
början av 1900-talet. Våtmarker torrlades och livsmiljön 
för många växter och djur förstördes. Idag har vi börjat 
återfukta vårt landskap med nya våtmarker och en 
del växter och djur har börjat hitta tillbaka. Har du tur 
kan du få se den vita storken leta grodor på de fuktiga 
ängarna eller storspoven picka efter småkryp med sin 
imponerande näbb. För att inte störa fågellivet bör du 
undvika fuktängarna under vår och försommar.

Flyinge Ängar’s flowering sandy slopes and the River Kävlingeån’s 
wet meadows are situated just next to the housing estate. Local 

farmers have cut hay and had their animals grazing here for hundreds 
of years. Sheep’s bit scabious and dwarf everlasting, flower in lilac and 
yellow on the sandy slopes. If you are lucky, you may hear the mating call 
of the curlew from the wet meadows. 

A rich flora grows up in the dry, nutrient poor slopes. It may sound like 
a contradiction, but the fact is that the poor soils and the grazing cows 
are necessary for many of the pasture plants to survive. With fertiliser or 
abandonment of grazing, the plants of Flyinge Ängar will be out-competed 
by larger, fast growing species. 

The bare patches of sand warmed by the sun attract many insects. If you 
take the time, you might find the unusual Harpanus ground beetle or a 
small, fluffy wild bee. Colourful butterflies visit the flowers in their search 
for sweet nectar.

Like many other water courses, the River Kävlingeån was straightened at 
the beginning of the 1900s. The wetlands dried out and habitats for many 
plants and animals were destroyed. Today we have begun to rehydrate 
our landscape with new wetlands and some of the plants and animals 
have begun to find their way back. If you are lucky, you may see the white 
stork looking for frogs in the wet meadows, or the curlew pecking for small 
insects with its impressive beak. In order to avoid disturbing the birds, you 
should keep away from the wet meadows in the spring and early summer.

Skalbaggen smal
frölöpare blir inte 
större än 8 mm och är 
mest aktiv på natten.
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