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Inom naturreservatet Stångby mosse är det 
förbjudet att:

•	gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål 
eller ytbildning,

•	plocka eller gräva upp växter,

•	göra upp eld,

•	tälta eller ställa upp husvagn,

•	framföra motordrivet fordon

•	medföra ej kopplad hund.

Regulations

Within Stångby mosse Nature Reserve it is 
forbidden to:

•	dig or in any other way damage natural objects 
or formations,

•	pick or dig up plants,

•	make a fire,

•	camp or park up a caravan,

•	bring a motor vehicle,

•	bring a dog not on a lead.

Stångby mosse och Hoby ängar kommer som 
ett välkommet avbrott i det flacka, vidsträckta 
åkerlandskapet. Här rinner Hobybäcken förbi 
betade, sandiga backar, frodig sumpskog, 
rikkärr och fuktängar med ovanliga örter.

Lättvandrat genom sumpskog och videsnår
En spångad, röjd stig leder in i en frodig lövsump-
skog och genom täta snår av vide och vass – 
miljöer som man sällan får tillfälle att uppleva 
från insidan. Trollsländor virvlar i luften och 
småfåglarna sjunger från snåren. Har du tur kan du 
få se rapphöns som far upp från sina gömställen.

Från mosse till botanisk guldklimp
För ett par hundra år sedan började man bryta 
torv i Stångby mosse. Detta pågick ända in 
på 1900-talet. Hela torvlagret togs bort och 
marken användes sedan till bete och slåtter. 
När betet minskade och slåttern upphörde, 
började ängarna växa igen med vide, vass, al 
och ask. Ett perfekt tillhåll för vilt i det annars 
öppna jordbrukslandskapet. I de delar som 
fortfarande betas finns idag kalkfuktängar och 
kärr med en artrik flora. Här växer orkidéerna 
gulyxne och ängsnycklar tillsammans med 
köttätande tätört och rosablommande majviva. 

Sandiga backar och klövars tramp
Med sandiga välbetade slänter reser sig 
Hoby backar ur de flacka omgivningarna. 
Nedanför porlar Hobybäckens friska vatten. 
Där kornas tramp blottar sanden och minskar 
konkurrensen från andra växter kan små, skira 
örter som vårförgätmigej och grusbräcka få en 
chans att rota sig.

Välkommen till Stångby mosse – med kalkrika kärr och betade sandbackar

Stor ögontröst

Euphrasia rostkoviana
An eyebright

Tätört

Pinguicula vulgaris
Common butterwort

Vårförgätmigej

Myosotis stricta
A forget-me-not 

Rapphönsen behöver ett 
omväxlande jordbruks-
landskap med buskar och 
högt gräs att söka skydd i.

Perdix perdix
Grey partridge

Naturreservatet Stångby mosse bildades 1981 och omfattar ca 56 ha. 
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla naturvärdena.

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.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. 

www.lansstyrelsen.se/skane

Stångby Mosse Nature Reserve was created in 1981 and 
covers an area of some 56 ha. The aim of the Reserve is to 

conserve and develop the nature conservation values.

The site is included in the EU’s ecological network of protected 
sites, Natura 2000. The network was created to halt the extinction of 
plants and animals and to protect their habitats. 

Site Manager: 
County Administrative 
Board of Skåne.

Majviva

Primula farinosa
Bird’s eye primrose

Ängsnycklar

Dactylorhiza incarnata 
Early marsh orchid

Kärrknipprot

Epipactis palustris
Marsh helleborine

A cleared path with boardwalk, leads you into a lush wet 
woodland and dense thickets of willow and reeds. Dragonflies 

swirl around in the air and small birds sing from the bushes. If you are 
lucky you may see grey partridges shooting up from their hiding places. 

Two hundred years ago, Stångby Mosse was a genuine bog where 
people dug for peat right up into the 1900s. The whole peat layer was 
removed and the ground was then used for grazing and hay making. 

When grazing declined and hay making was abandoned, the meadows 
became overgrown with willow, reeds, alder and ash. In the parts that 
are still grazed, there are chalky wet meadows and fens with a species 
rich flora. Fen orchid and early marsh orchids grow here alongside 
the carnivorous plant common butterwort and the pink flowering 
bird’s eye primrose.

With its sandy, well grazed slopes, Hoby Backar rises up from the 
flat surroundings. At the base of the slopes, the clear water in the 
Hobybäcken stream bubbles along. 

Where the cows’ hooves have exposed the sand and reduced 
competition from other plants, small, delicate herbs such as 
Myosotis stricta and rue-leaved saxifrage get a chance to establish.

Hagtorn

Crataegus
Hawthorn

Ängsvädd

Succisa pratensis
Devil’s bit scabious

Törnskata

Lanius collurio
Red-backed shrike 

Gulyxne

Liparis loeselii 
Fen orchid

Odlad mark

Reservatsgräns

Här är du
You are here

Reserve boundary

Arable land

Lövskog
Deciduous woodland

Betesmark
Pasture

Parkering
Car parking

Vandringsled
Footpath


