NATURRESERVAT
Välkommen till
Fjällmossen-Viggarum
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Nära byarna, i detta fall Viggarum, ligger
åkrarna, inneslutna av stengärden.
Strax bortom åkrarna ligger betesmarken där
djuren betade. För hundra år sedan var det en
vidsträckt, öppen mark men idag är stora
delar planterade med skog.
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Ju längre in i naturreservatet du kommer,
desto blötare blir det. Här blandas alkärr och
björksumpskog med öppna kärr.
Allra längst upp i norr ligger själva Fjällmossen,
som är Skånes sydligaste högmosse.
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Naturreservatet Fjällmossen-Viggarum bildades 1984 och omfattar
ca 87 hektar. Syftet med reservatet är att av kulturellt-vetenskapliga,
särskilt markhistoriska motiv, delvis återskapa, bevara och hävda ett
ålderdomligt kulturlandskap med ljungfäladsmarker, våtmarksstråk
och lövdungar i anslutning till Fjällmossen. Reservatets södra delar
ska fungera som en buffertzon, där ett kulturlandskap med åker- vall
och granskogsbruk kan tillåtas.
Länsstyrelsen Skåne svarar för naturvårdsförvaltningen i området.
www.lansstyrelsen.se/skane
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• gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller
ytbildning,
• framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad
väg och plats,
• parkera annat än på särskilt anvisade platser,
• tälta, ställa upp husvagn, campingbil
eller motsvarande,
• plocka eller gräva upp växter,
• avsiktligt störa djurlivet t ex genom närgången
fotografering av bo, lya, gryt eller motsvarande,
klättra i boträd etc.,
• medföra ej kopplad hund,
• rida,
• göra upp eld,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt,
inskrift eller därmed jämförlig anordning,
• på ett störande sätt använda radio eller annan
ljudanläggning, musikinstrument eller dylikt,
• utan Länsstyrelsens tillstånd anordna orientering.
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Norra delen av 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.
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Fjällmossen

Naturreservatet ligger i ett mjukt, böljande
landskap. Betesmarker, kärr och skog
omger Sveriges sydligaste mosse. Om du
tar en vandring in i reservatet kommer du
passera genom olika delar av det gamla
odlingslandskapet som en gång omringade
hela Fjällmossen.

Här i reservatet finns dock öppna fukthedar
och fäladsmark kvar. Runt betesmarken och
längre i nordöst står lövskog och granskog.
Både de gamla åkrarna och betesmarken hålls
idag öppna med hjälp av betesdjur.

Inom naturreservatet FjällmossenViggarum är det förbjudet att:

