NATURRESERVAT
Välkommen till Görslövsåns mader

– fågelrika översvämningsmarker
brun kärrhök
Circus aeruginosus

St. Görslöv
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Höga

naturreservat

Fågellivet är som rikast under
flyttningstider vår och höst och då
markerna är översvämmade. Med lite
tur får du se vit stork.
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Inom naturreservatet är det förbjudet att:
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Översvämningsmarker. Mad är ett sydsvenskt ord
för slåtterkärr – blöta marker från vilka man skördar
hö. Ordet används också för slåttermarker som tidvis översvämmas av sötvatten.
Markerna längs Görslövsån översvämmas regel-

Dammstorp

• utföra någon form av anläggning eller ställa
upp för reservatet främmande föremål
med undantag för pumpanläggningar för
bevattningsändamål,
• anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel
eller därmed jämförlig anordning,

rödbena
Tringa totanus

Ingelsträde

Görslövsåns mader har ett rikt fågelliv. Stora
mängder gäss, änder och vadare häckar och
rastar årligen vid ån. Rovfåglar sitter på stolpar
och jagar över maderna och chansen att få syn
på stork, som häckar i närheten, är stor.

• gräva upp växter,

• tälta, ställa upp husvagn eller parkera annat
än på för dessa ändamål iordninggjorda
platser,
Mjöhult
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• göra åverkan på mark, hägnader eller andra
anordningar t ex genom grävning, sprängning,
avklippning, målning etc,
• framföra motordrivet fordon annat än på vägar
som är upplåtna för ändamålet,
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§ Föreskrifter

400 m

bundet. Det sker vid riklig nederbörd i kombination med högt vattenstånd i Skälderviken, vid åns
utlopp. Görslövsåns fågelliv är som livligast då
vattennivån i ån är hög.
Uträtat och fördjupat. För att skapa ny åkermark
har Kullabygdens bönder rätat, breddat och fördjupat Görslövsån i flera omgångar. De första utdikningarna genomfördes under slutet av 1800-talet.
I ån finns gott om abborre vissa år. Även gädda,
ål och småfisk som mört och löja förekommer.
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Stenåldersbygd. Fram till för 2000 år sedan
var Görslövsåns dalgång ett havssund, ”Kulla
sundet”, som förband Öresund och Skälder
viken. Sundet erbjöd goda förutsättningar
för jakt och fiske och människor
tofsvipa
bosatte sig tidigt i trakten. Om
Vanellus
det vittnar åtskilliga fynd från
vanellus
stenåldern. Fynden tyder på
att byarna Görslöv och Ornakärr tillhör de äldsta bosättningarna i Kullabygden.

• avsiktligt eller medvetet störa djurlivet, t ex
genom närgången fotografering vid fågelbon,
• göra upp eld annat än på för ändamålet
iordningställd plats,
• under tiden 1.3–15.7 medföra okopplad hund,
• deponera trädgårdsavfall,
• utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar som innebär störning på eller ingrepp i naturmiljön.
Naturreservatet Görslövsåns mader bildades 2006 och är
cirka 200 hektar stort. Syftet med naturreservatet är att av
kulturhistoriska och ornitologiska skäl restaurera och bevara
det öppna, fuktiga och gräsbevuxna fäladslandskapet.
Betes- och slåttermarker med därtill
knuten flora och fauna, i synnerhet fågellivet, ska bevaras.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län
www.lansstyrelsen.se/skane
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