NATURRESERVAT
Välkommen till Åvarps fälads naturreservat
Åvarps fälad
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Naturbetesmark brukar man idag kalla denna typ
av gammal betesmark där buskar, bryn och träd
är en naturlig del. Den ligger ofta på mark som
varit svår att odla och har därför inte plöjts eller
gödslats. Resultatet har blivit en miljö som är rik
på blommor, insekter och fåglar.
Här i Skåne kallas dessa marker även fälad.
De västra delarna av reservatet är en varierad
enefälad med buskar och träd. Här växer arter
som stenmåra, gråfibbla och ljung. I de torra
partierna väster om Hallabäcken finns orkidén
Sankt Pers nycklar, mandelblom och gullvivor.
Inom den buskrika betesmarken trivs fåglar som
näktergal, törnsångare och gulsparv, och det
halvöppna landskapet tilltalar även gröngölingen.
Buskskvätta och gräshoppsångare häckar på den
öppna marken (fuktängen) öster om Hallabäcken.
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Föreskrifter
Inom Åvarps fälads reservat är det
förbjudet att:
• gräva eller på annat sätt skada fast
naturföremål eller ytbildning,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt
skada levande eller döda träd eller
buskar,
• gräva upp växter,
• framföra motordrivet fordon,
• tälta eller ställa upp husvagn, campingbil
eller motsvarande,
• göra upp eld annat än på anvisad plats,
• avsiktligt störa eller skada djurlivet inom
reservatet,
• på ett störande sätt använda radio,
musikanläggning eller motsvarande,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt,
inskrift eller därmed jämförlig anordning.
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Hallabäcken rinner ned från Söderåsens sluttning
och ansluter till Vege å, som utgör reservatets
södra gräns. Här växer en bård av träd och väster
om Hallabäcken i norr finns ett ekdominerat
skogsparti med gles vegetation.
Naturreservatet Åvarps fälad bildades 1984 och omfattar ca 29 ha. Syftet med reservatet är att genom
kontinuerlig skötsel bevara och utveckla områdets naturtyper dvs fäladsmarker och
utmarksbeten. Området har också stor betydelse för friluftslivet.
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
www.lansstyrelsen.se/skane
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Förr i tiden hade byarna gemensamma utmarker
där man lät djuren beta. Naturreservatet Åvarps
fälad är en rest av den utmark som tillhörde byn
Åvarp, en radby där gårdarna fortfarande ligger
sida vid sida utmed bygatan.

