NATURRESERVAT
Välkommen till Hovby ängar, Åsums ängar och Åsumallet
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Inom reservaten Hovby ängar och
Åsums ängar/Åsumallet är det
förbjudet att:
• gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla,
måla eller på annat sätt skada block,
stenmurar, levande eller döda träd, buskar
och stubbar,
• bortföra död ved, fälla, eller på annat
sätt skada träd och buskar (gäller endast
Åsums ängar/Åsumallet),
Gulärla

Enkelbeckasin

• göra upp eld,

Motacilla flava

Gallinago gallinago

• rida,
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Gamla anor
Sedan stenåldern har människor brukat marken
kring Hammarsjön. I århundraden har de bördiga
strandängarna erbjudit rika höskördar åt bönderna i
Norra Åsum och Hovby. Och de brukas än idag, både
slåtter och kor håller ängarna öppna.
Bete och slåtter gynnar vadarfåglarna
Att gräset hålls lagom kort och vassen inte får breda
ut sig är viktigt för många av våra fåglar, framför allt
vadarfåglar, som rödbena och storspov. De behöver
kontakt mellan strandäng och sjö, där de kan leta mat.

Hammarsjön – en grund slättsjö
I Hammarsjöns grunda, näringrika vatten finns det gott
om växtlighet där vattnets småkryp kan söka skydd
och sjöfåglar och fiskar kan leta mat. I sjön och dess
små tillflöden växer de ovanliga vattenväxterna
sjönajas och vattenaloe.

Dendrocopos minor

• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt,
inskrift, snitsel eller därmed jämförlig
anordning,
• lägga upp båt eller annan farkost,
• på ett störande sätt använda radio,
musikinstrument eller annan ljudanläggning
(gäller endast Hovby ängar).

Sjönajas

Storspov

Najas flexilis

Numenius arquata

Vidare är det utan Länsstyrelsens
tillstånd förbjudet att:
• fånga eller samla in insekter eller andra
djur, eller på annat sätt störa djurlivet,
Vattenaloe
Stratiotes aloides

Den gula höskallran
dominerar slåtterängarna i juni.
I juli blommar kärrknipproten i rikkärren,
bland annat vid
Björkhäll, strax norr
om Hovby.
Höskallra

Kärrknipprot

Rhinanthus serotinus

Epipactis palustris

Reservatsgräns

Öppen mark / bete / slåtter
Odlad mark
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Naturreservaten Hovby ängar och Åsums ängar/
Åsumallet bildades 2007 respektive 2011och omfattar
847 respektive 449 ha. De ligger inom Biosfärområde
Kristianstads Vattenrike (utsett av Unesco:s Man and
Biosphere Programme, MAB). De ingår också i ett
större internationellt värdefullt våtmarksområde enligt
Ramsarkonventionen (Convention on Wetlands), samt i
EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura
2000. Syftet med reservaten är att utveckla och bevara
unika naturvärden för framtiden.
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Förvaltare Åsums ängar/Åsumallet:
Kristianstads kommun
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Information

Förvaltare Hovby ängar:
Länsstyrelsen Skåne

Parkering
Utemuseum

Markväg

Här är du

www.lansstyrelsen.se/skane
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Bilvägar

• anordna militära övningar, tävlingar, lägereller annan övningsverksamhet.

Naturreservatet
Hovby Ängar
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Nyfiken och vill veta mer?
Besök då gärna det utemuseum som finns i fågeltornet
vid Norra Åsum.

Mindre hackspett

N Åsum

Ängarnas växter, som kärrspira och höskallra, är
också beroende av slåtter eller betande djur, annars
konkurreras de snart ut av mer snabbväxande,
storväxta arter.
I vassruggar och sumpskog
På sina ställen där hävden upphört har bladvass och
sumpskog brett ut sig. Över vassen glidflyger den
bruna kärrhöken i sin jakt på mat och från Åsumallets
sumpskog hörs den mindre hackspettens trumvirvlar.

• tälta eller för övernattning ställa upp
husvagn, campingbil eller motsvarande,

Naturreservatet
Åsums Ängar
och Åsumallet

Karta: Katarina Månsson (akvarell) & Bengt Granelli. Illustrationer, text och layout: Katarina Månsson. 2013.

Stanna upp ett ögonblick och titta ut över strandängarnas vidsträckta vyer. De regelbundna översvämningarna, böndernas höslåtter och betande
boskap gör att det sjuder av liv här. En sista tillflyktsort för många av de växter och djur som en
gång var vanliga i vårt jordbrukslandskap.

