
  
 

 
 Håslövs ängar 

Håslövs ängar, ca 1 mil sydost om Kristianstad, är en flack halvö som 
sticker ut i Hammarsjön, samt några öar. Stora delar av reservatets 
ängar översvämmas årligen och tillsammans med bete och slåtter 
skapar vattnet en intressant flora. De fuktiga strandängarna lockar  
en mängd vadarfåglar till området, bland annat den ovanliga 
rödspoven. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra - 
var du än vistas. Håslövs ängar är ett naturreservat, och för att skydda områdets 
natur och djurliv gäller särskilda föreskrifter. Genom att följa dessa hjälper du till att 
bevara områdets fantastiska natur. 

Du hittar mer information om naturreservatet och fullständiga föreskrifter på  
www.lansstyrelsen.se/skane/haslovs-angar. 

VIDSTRÄCKTA VÅTMARKER 
Ängarna ingår i ett stort våtmarksområde kring 
Helge ås nedre lopp, med stora arealer betade och 
slåtterhävdade strandängar. Ån, sjöarna och de 
vidsträckta strandmarkerna är av mycket stor  
vikt inte bara för häckande, utan även för  
rastande och övervintrande fåglar. Framförallt är 
det vadarfåglar som dras till de våta strandängarna. 

FRILUFTSLIV 

HITTA MIG 
På Håslövs ängar har den 

akut hotade rödspoven ett av sina 
starkaste fästen i landet. Den kan 

ses på de fuktiga ängarna i 
reservatet under vår och sommar. 
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I norr finns en parkering med bänkbord och en tillgänglighetsanpassad toalett. 
Följer du markvägen västerut (blå-vit led), så kommer du till den tillgänglighets- 
anpassade fågelplattformen efter ca 700 meter. Fortsätter du ytterligare 700 meter 
kommer du till fågeltornet och rastplatsen som ligger i sjökanten längst i söder.  
För att få en rundtur kan du fortsätta den markerade leden österut, genom de 
betade ängarna. Rundan blir ca 2,5 km. För rullstolsburna finns möjlighet att köra bil 
hela vägen fram till den tillgänglighetsanpassade fågelplattformen (en p-plats).  
För att värna om fågellivet så råder beträdnadsförbud på ängarna året runt.  
Förbudet gäller inte parkeringsytor, vandringsled, fågelplattform och området runt 
fågeltornet. Vid översvämning kan väg och vandringsled ligga under vatten. 

HITTA HIT 
Håslövs ängar ligger ca 1 mil sydost om Kristianstad. Närmsta hållplats är ”Viby 
Brushanevägen”, ca 3 km promenad från reservatet. Från väg 118 mellan Kristianstad 
och Åhus sväng västerut strax norr om järnvägsviadukten i Rinkaby. Följ skyltarna 
mot Hercules och kör mot Viby. Inne i Viby finns skyltar mot Håslövs ängar. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 1967 

Storlek: 525 hektar 
Kommun: Kristianstad 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 

Skyddstyp: Naturreservat och  
     Natura 2000 

KONTAKT 
E-post: skane@lansstyrelsen.se 

Telefon:  010-224 10 00 

Facebook: facebook.com/skansknatur 
Instagram: instagram.com/skansknatur 
Läs mer: www.hittadinplats.se 

NATURRESERVAT I SKÅNE 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad. 

Det är inte  
tillåtet att gräva 
upp växter. 

Det är inte  
tillåtet att starta, 
landa eller flyga 
med luftfartyg  
eller drönare. 

Det är inte  
tillåtet att gå  
utanför anvisad  
led och väg. 

Det är inte  
tillåtet att tälta  
förutom på 
rastplatsen vid 
fågeltornet längst 
i söder. 

Det är inte  
tillåtet att ställa 
 upp husvagn,  
husbil eller  
liknande mellan
00.00–05.00. 

Det är inte  
tillåtet att elda  
förutom på 
rastplatsen vid 
fågeltornet längst 
i söder. 

Släng skräp i  
soptunnan eller  
ta med hem om 
den är full. 
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 




