
   
 

 

 Åbjär 

Åbjärs naturreservat bjuder vandraren på varierad terräng med 
Mjöåns bäckravin i centrum. Det finns spännande vandringsstigar 
genom bokskog och längs ån. Mjöån rinner fram genom sumpskog 
och mellan stupande bergsbranter. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra - 
var du än vistas. Åbjär 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/abjar. 

MJÖÅNS DJURLIV 
Mjöån är ett av tillflödena till Helge ås  
vattensystem. Åns naturvärde är mycket högt 
och i dess rena vatten lever många fisk- och 
insektsarter, som öring och elritsa vilket ger  
förutsättningar för den hotade tjockskaliga målar-
musslan att föröka och sprida sig. Musslan har visat 
sig kunna bli omkring 90 år gammal. På de svår-
framkomliga branterna gör ras att träd faller och blir 
liggande. Dessa döda träd är livsmiljö för många sällsynta svampar, lavar, mossor 
och inte minst insekter. Till de riktiga rariteterna i området hör den röda  
ögonknäpparen, en skalbaggsart vars larver lever i grova, ruttnande bokstubbar. 

HITTA MIG 
Röd ögonknäppare 

lever i håligheter och 
skadade delar på gamla 

träde, gärna av bok. Inne i 
den mjuka, multnande 

veden äter larverna andra 
insektslarver. Illustration: 

Katarina Månsson 

FRILUFTSLIV 
Här finns två vandringsleder, en gul i den norra delen av reservatet och en blå i  
södra. Lederna börjar vid parkeringen i väster och går inledningsvis tillsammans. 
Kort efter att gul led skiljts från blå, nedanför trappan vid den lilla bron, finns en 
rastplats med eldstad. Om du fortsätter den gula leden norrut finns ytterligare en 
rastplats med bord och bänkar intill ån. Fortsätter du istället blå led söderut  
passerar du den fossila gamla åkern med sina 50 röjningsrösen. Genom att  
kombinera de två rundslingorna får du en vacker och varierad vandring på 5 km. 

HITTA HIT 
Närmsta busshållplats är ”Stianderödsvägen” ett par hundra meter söder om  
reservatet. Parkeringsplats finns på västra sidan av reservatet, ca 2 km söder om 
Östra Sönnarslöv. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 2012 

Storlek: 93 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 

Jag visar hänsyn 
mot djur och 
människor i  
naturen. 

Det är inte  
tillåtet att samla  
in mossor, lavar 
eller vedlevande 
svampar utan 
tillstånd. 

Det är inte  
tillåtet att samla 
ved eller plocka 
pinnar. 

Det är olämpligt 
att gå med barn-
vagn på stigarna, 
de är smala och 
kuperade. 

Det är inte  
tillåtet att  
använda fordon 
inom reservatet. 

Det är bara  
tillåtet att elda i 
den anlagda  
grillplatsen. 

Det är inte  
tillåtet att  
spränga, gräva, 
borra eller  
skada fasta  
naturföremål. 

Ta med skräpet 
hem. 

www.lansstyrelsen.se/skane/abjar
www.hittadinplats.se
https://instagram.com/skansknatur
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 
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