
Tavlans plats 

Reservatsgräns 

Slåttermark 

Betad mark

Ohävdad mark 
med vass och 
videbuskage

Sumpskog Åker / 

Träda

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt,  inskrift,
snitsel eller därmed jämförlig anordning,

     informations- och reservatsskyltar, samt      
gränsmärken undantagna,
- på störande sätt använda radio, grammo-     

fon, bandspelare, CD-spelare, musik-     
instrument eller annan ljudanläggning,
- lägga upp båt eller annan farkost (förbudet

gäller ej ägare, brukare eller annan nytt-
     janderättshavare på särskilt anvisad plats).
Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens
 tillstånd;
- anordna militära övningar, tävlingar, läger-     

eller annan övningsverksamhet.

- gräva, borttaga, täcka över, borra, mejsla,
måla eller på annat sätt skada block, sten-

     murar, levande eller döda träd, buskar
     och stubbar,

- bortföra död ved, fälla eller på annat sätt
skada träd och buskar,

- utan länsstyrelsens tillstånd fånga eller
samla in insekter eller andra djur, eller på
annat sätt störa djurlivet,

- göra upp eld,
- rida (förbudet gäller ej ägare, brukare, eller

annan nyttjanderättshavare),
- tälta eller ställa upp husvagn, campingbil

eller motsvarande

Visa hänsyn i naturen
Till skydd för områdets naturvärden har länsstyrelsen utfärdat särskilda bestämmelser.
Inom reservatet gäller bland annat förbud att:

Rinkaby och Horna ängar

Länsstyrelsen i Skåne län
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De tuktade markerna
Slåtter- och betesmarkerna domineras av tuvtåtel 
och olika starr-arter, men här växer också t ex 
mandelblomma, jordtistel och höskallra. I södra 
delen finns ett område med en rikare flora.
De hävdade strandmarkerna är viktiga för många 
våtmarksfåglar. Bl a häckar rödspov, storspov, årta 
och skedand i området. Stora mängder änder och 
gäss rastar under flyttningstider.
Genom ett fruktbart samarbete med markägare och 
djurhållare har betet och slåttern utvidgats i 
området och den för fåglarna så viktiga öppna 
kontaktzonen mellan strandäng och sjö har 
återskapats längs stora avsnitt.

Igenväxningsmarker
Vass- och videbuskmarkerna i norr kommer i 
dagsläget inte att restaureras. De bildar en stor 
sammanhängande yta tillsammans med liknande 
marker inom Hercules naturreservat och bedöms 
som viktiga för olika igenväxnings-gynnade arter. 
T.ex trivs rördrom, brun kärrhök och rosenfink här.

Rinkaby och Horna ängar avsattes som natur-
reservat av Länsstyrelsen 2002. Ytan är ca 192,5 ha, 
varav 152 ha land och 40,5 ha vatten (sjö och damm).

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla 
såväl de välhävdade strandängarna som de 
ohävdade bladvass- och videområdena. Inom 
reservatet finns många ovanliga och hänsyns-
krävande växt- och djurarter. Flertalet av dessa är 
beroende av betes- eller slåttermarker med lång 
obruten hävd.

Ängarna ingår i våtmarksområdet i Kristianstads 
Vattenrike som omfattar Helgeåns nedre delar, från 
Torsebro norr om Araslövssjön till havet. 
Våtmarksområdet är internationellt klassat enligt 
Ramsar-konventionen (Convention on Wetlands). 
Reservatet ingår delvis i EU:s ekologiska nätverk av 
skyddade områden, Natura 2000. Förvaltare är 
Länsstyrelsen i Skåne län.

Reservatet är svårtillgängligt och besökare 
hänvisas till de närliggande reservaten 
Hercules eller Håslövs ängar, där det finns 
anlagda stigar och fågeltorn.

Vattnets marker
De flacka strandängarna vid Rinkaby och 
Horna präglas starkt av det varierande 
vattenståndet i Helgeå och Hammarsjön. 
Sommartid ligger nivåerna kring havsyte-
nivån, medan nivåerna i samband med 
kraftiga höstregn och vårens snösmältning ofta 
ligger mer än 1 meter över havets nivå. Då står 
stora delar av ängarna under vatten.
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