Välkommen till Näsby fält

Naturreservatet Fredriksdalsviken
Naturreservatet
Åby ängar

Föreskrifter

Naturreservatet Näsby fält är ett spännande, variationsrikt
naturområde. Här varvas gröna skogsområden med betesmarker och buskrika områden. Välkommen ut till fots eller
med cykel för en upptäcktsfärd i den omväxlande naturen.

Norra
Lingenäset

Södra Lingenäset

Aludden

Gamlegården

Araslövssjön

Vattnet formar naturen
Variationerna i vattenståndet i Helge å
präglar stora delar av naturreservatet.
Under vintern står vattnet högt och översvämmar de låglänta delarna längs ån och
Araslövssjön. Det skapar förutsättningar för
alstrandskogar, vassbälten och strandängar.

ljo

n

ta
Ba

Brun kärrhök
Circus aeruginosus

Under hösten, vintern och våren gästas sjön
av stora mängder änder, gäss och svanar.
Havsörnen kan ses glida över sjön under
hela året.
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Fågellivet på Näsby fält
är rikt. I Araslövssjön
häckar våtmarksfåglar
som sävsångare, sävsparv,
och brun kärrhök.
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Vitsippa
Anemone nemorosa
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Här är du
Reservatsgräns
Annat naturreservat
Järnväg

Parkering
Soptunna
Fågeltorn

Bilväg
Skåneleden
Blå led
Röd-vit led
Cykel- och gångväg
Stig
Vägar och cykelvägar inne i bostadsområdena är inte med på kartan.

Här är blomplockning
inte tillåten

Bord & bänkar
Grillplats
Tältning tillåten
ett dygn, plats
för ett fåtal tält
Torrtoalett

Regelbundet översvämmade
marker, sankmark

Gulsippa
Anemone ranunculoides

Från ädellövskog
och alstrandskog, till
blomstrande betesmark
och slåtterängar
Vid Norra och Södra
Lingenäset ligger
grönskande lundar med
storslagen vårblomning av
sippor i blått, vitt och gult.

Blåsippa
Hepatica nobilis

I betesmarker som Västra fäladen blandas
blommande ängar med buskrika områden.
Det är rika fjärilsmarker med flera arter
bastardsvärmare, hagtornfjäril och
olika arter av blåvingar.

Lövskog
Öppen mark

Mandelblom
Saxifraga
granulata

Puktörneblåvinge
Polyommatus icarus

Sexfläckig
bastardsvärmare
på käringtand
Zygaena filipendulae,
Lotus corniculatus

Storspoven (Numenius
arquata) häckar på de
öppna betes- och
slåttermarkerna.

Historia med kor och militärer
Människan har bott kring Araslövssjön
sedan stenåldern. För tvåhundra år sedan var
landskapet öppet, med åkermark och stora
slåtter- och betesmarker runt sjön.
Området som kallas Västra fäladen tillhörde
Kristianstad stad, och här hade stadens
borgare sina djur på bete.
1923 flyttade Norra Skånska infanteriregementet in på fältet, som var militärt
övningsfält fram till 1994. Militären hade
redan på 1800-talet använt fältet som
exercisområde, men nu förändrades
användningen. Betesdjuren försvann och
ersattes av slåtter på vissa ytor medan
andra områden växte igen med vide och al.
Idag är djuren tillbaka på stora delar av
naturreservatet.

Inom naturreservatet Näsby fält är det förbjudet att:
• gräva, ta bort, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada
block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,
• plocka kärlväxter, mossor eller lavar inom de områden som på stora
kartan anges med röd skraffering på Norra och Södra Lingenäset samt
Västra fäladen,
• föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och
buskar,
• under hela året medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
inom reservatet, med undantag av inom det område som markerats med
grått fält på lilla kartan nedan,
• göra upp eld med undantag för eldning på för ändamålet upplåtna
grillplatser eller i spritkök och gasolkök,
• framföra cykel, motorfordon eller motordrivet fordon annat än på för
ändamålet upplåtna vägar och stigar,
• rida eller köra med häst annat än på för motorfordonstrafik upplåtna
vägar,
• tälta annat än på för ändamålet upplåten plats (med utrymme för enstaka
tält), se stora kartan,
• ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
• parkera annat än på för ändamålet upplåtna parkeringsplatser,
• lyfta och landa med luftfarkost,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, affisch eller liknande informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna,
• på störande sätt använda radio, musikspelare, musikinstrument eller
liknande,
Det är vidare förbjudet att utan reservatsförvaltarens tillstånd:
• utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa
naturmiljön,
• anordna tävling, övning eller lägerverksamhet,
• lägga upp båt eller annan farkost.

Inom gråmarkerat område gäller de allmänna reglerna*,
se nedan, för kopplingstvång av hundar. På resten av
marken inom reservatet måste hundar och andra
husdjur hållas kopplade året runt.
*1 mars - 20 augusti får inga hundar springa lösa i
naturen. Även annan tid på året måste hunden hållas
under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt
eller göra annan skada.
Naturreservatet Näsby fält bildades 2002. Arealen är drygt 450 ha varav 325 ha
land. Området ligger inom Biosfärområde Kristianstad Vattenrike.
Reservatet ingår även i ett större, internationellt värdefullt våtmarksområde
enligt Ramsarkonventionen, samt till stora delar även i EU:s ekologiska nätverk
av skyddade områden, Natura 2000. Syftet med reservatet är bl a att bevara och
informera om ett natur- och kulturlandskap präglat av nedre Helgeåns vattenståndsfluktuationer och att tillgodose behovet av ett lättillgängligt och varierat
naturområde för undervisning i biologi och ekologi.
Förvaltare: Kristianstad kommun
www.lansstyrelsen/skane.se
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