
NATURRESERVAT 
Välkommen till Hörby fälad 
– enefälad med eko från förr 
På Hörby fälad kan du vandra över böljande backar 
och uppleva en rest av ett uråldrigt kulturlandskap. 
Vackra stenmurar, odlingsrösen och fornlämningar 
är spår efter de människor som brukat jorden 
alltsedan järnåldern och fram till våra dagar. 
Välkommen in i naturreservatet, men visa 
hänsyn mot människor, djur och natur. 
Du som har hund måste ha den i koppel! 

Ålderdomligt odlingslandskap. Ordet fälad 
är det skånska ordet för allmänning, det vill 
säga mark som ägs och brukas gemensamt. 
Fäladsmarkerna användes ursprungligen som 
betesmarker. De glest trädbevuxna fäladerna, 
ofta med spridda enar, var en vanlig syn i 
Skåne förr i tiden. Idag finns bara spillror kvar, 
som här i naturreservatet. På Hörby fälad 
har traktens bönder haft sina djur på bete i 
århundranden. Marken har också använts 
som åkermark, vilket stenröjda ytor och 
röjningsrösen vittnar om. 

Backsippa och Sankt Pers nycklar. I natur
reservatet finns en rik växtlighet med blommor 
och gräs som är typiska för betade marker. 
På de torra sluttningarna väster om dammen 
blommar stora mängder backsippa i april–
maj. Mellan enar och rosen buskar växer även 
fårsvingel, stagg, ljung, stenmåra och ärenpris. 
I fuktigare partier förekommer darrgräs, 
humleblomster och mannagräs. I reservatet 
växer också orkidén Sankt Pers nycklar. Både 
backsippa och Sankt Pers nycklar är fridlysta 
och förbjudna att plocka. 

Mångfalden hotas av igenväxning. År 2016 
utvidgades reservatet med den stora betes
marken väster om väg 13. I stora delar av 
detta område växer mycket björk. Trädskiktet 
kommer successivt glesas ut eftersom träden 
skuggar marken och hotar att tränga ut betes
markens mångfald av ljus- och värmeälskande 
blommor. 
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Sothöna 
Fulica atra Lågedammen har ett 

rikt fågelliv. På tuvorna 
av bunkestarr häckar 
en vaksam koloni med 
skrattmås. Till dammens 
invånare hör också 
sothöna, knölsvan och 
smådopping. 

 

Sankt Pers nycklar 
Orchis mascula 

Den som vågar lukta på orkidéns 
blommor upptäcker att växten 
luktar starkt av katturin! 

Darrgräs 
Briza media 

Backsippa 
Pulsatilla vulgaris 
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* I området finns ett flertal sten-
sättningar och två domarringar från 
järnåldern. 
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Welcome to Hörby fälad nature reserve 
Here you can wander across rolling hills and experience the 
remains of an ancient cultural landscape. Beautiful stone walls, 
clearance cairns and heritage sites are reminders of those 
who have cultivated the soil, from the Iron Age until today. The 
nature reserve has a rich vegetation with flowers and grasses 
typical for grazed landscapes. On the dry slopes to the west 
of the pond, a profusion of pasqueflowers bloom in April 
and May. Early-purple orchid also grows in the reserve. Both 
pasqueflower and early-purple orchid are protected, which 
means that it is forbidden to pick them.
    Welcome to visit the reserve, but please show consideration 
for people, animals and the countryside. If you have a dog, it 
must be kept on a leash! 
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Föreskrifter 
Inom naturreservatet är det förbjudet att: 
• skada fast naturföremål eller ytbildning, 
• avsiktligt bryta sönder eller samla in och bortföra död ved, bryta 

kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående 
eller liggande träd och buskar, 

• framföra vattenfarkost i Lågedammarna, 
• tälta, 
• göra upp eld, 
• gräva upp växter (inklusive mossor), lavar eller plocka vedlevande 

svampar eller växten slåttergubbe samt att plocka växter för 
kommersiellt bruk, 

• medföra hund som ej hålls i fysiskt koppel, 
• avsiktligt störa eller påverka djurlivet, 
• framföra motorfordon. 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd: 
• sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning, 
• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur 

annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv 
metod1 med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. 
Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av 
varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen 
och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna. 

• utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt). 

1) Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de 
djur som ska studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir för
sumbara eller kan återställas omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett 
utformning. 
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Regulations 

Within the grounds of the nature reserve it is forbidden to: 

• damage fixed natural objects or surface formations, 
• deliberately break up, collect or remove dead wood, or break off 

branches, fell or in any other way damage living or dead standing 
or fallen trees or shrubs, 

• drive watercraft on Lågedammarna, 
• camp, 
• light fires, 
• dig up plants (including mosses) or lichens, or pick wood-living 

fungi or the plant wolf’s bane, or pick plants for commercial use, 
• bring dogs unless kept on a physical leash, 
• deliberately disturb or influence wildlife, 
• drive motor vehicles. 

Furthermore, without written permission from the County 
Administrative Board it is forbidden to: 
• put up boards, signs, posters or similar, or make inscriptions, 
• catch insects, spiders, gastropods or other invertebrate animals 

other than by netting, hand picking or other selective method1 
with subsequent reintroduction within the nature reserve. The 
requirement for reintroduction does not apply to individual 
voucher specimens of each species on condition that the 
record is logged in the reporting system Artportalen and that the 
collection is not contrary to the species protection regulations, 

• place out foreign objects (e.g. geocaches or similar). 

1) -Selective method means hand picking, netting, sifting or other technique whereby ani
mals selected for closer study are reintroduced directly and interference to their habitats is 
negligible or can be restored immediately. Traps are not considered as selective, regardless 
of their design. 

Naturreservatet Hörby fälad bildades 1974 och utökades 2016. 
Reservatet är efter utökningen 38,5 hektar stort. Syftet med 
naturreservatet är att bevara en Skånsk fäladsmark med lång 
hävdtradition och den biologisk mångfald som finns här samt att 
skydda, vårda, bevara, återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer. 
Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald 
och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne, 
www.lansstyrelsen.se/skane
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