Välkommen till en svunnen tid
Det fnns tidsmaskiner. Åtminstone en.
Vi kallar den för Högsböla äng.
Naturreservatet är en återstående spillra
av det landskap som blomsterkonungen
Carl von Linné en gång prisade runt
Nordbillingen.
Vi hälsar dig välkommen till Högsböla.
Välkommen till förr.
Högsböla äng andas svett och hårt arbete. Detta
är en gammal slåtteräng och lövtäkt.Vi ska strax
förklara begreppen slåtter och lövtäkt, men du
behöver naturligtvis inte vara expert för att kunna
njuta av ett strövtåg i området.
Här är också gudomligt vackert i all sin enkelhet.

Värdefullt vinterfoder
För att riktigt förstå Högsböla äng krävs ändå en djupdykning
i den svenska bondehistorien. Högsböla är nämligen en rest
från ett mycket ålderdomligt landskap. Ett landskap präglat av
slåtter och lövtäkt.
Med lövtäkt menas att såga eller hugga ner grenar från träden.
Det kallas också att hamla. Löven och kvistarna blir sedan
vinterfoder till kreaturen.
Med slåtter menas att slå gräs med lie – också detta för att få
hö till djuren.

Hamlade träd
Förr i tiden präglades hela Nordbillingen av slåtter- och
lövängar. Det är svårt att föreställa sig idag, men vid
Högsböla äng kan du fortfarande få en känsla av det gamla
landskapet. Det ljusa, öppna och levande landskapet - med
mängder av hamlade träd.
I naturreservatet vid Högsböla äng fnns faktiskt fortfarande
en rad hamlade träd. Det ser kanske lite lustigt ut i
nutidsmänniskans ögon.Tjocka trädstammar som abrupt
övergår i tunna kvistar. Kvistar som påminner om fngrar
som strävar mot skyn.

Högsböla äng hyser ett
ålderdomligt landskap.

Brudbröd och nycklar
Att hamla träd har fera fördelar. Förutom
den historiska förklaringen – att säkra
vinterfoder till djuren – gynnas blommorna
av de hårt tuktade kronorna.
Hamlade träd släpper nämligen ner massvis
av ljus till marken. Det uppskattas av en
mängd ljusälskande örter, som ofta har
svårt att överleva i dagens allt dunklare
landskap.
Därför är det ingen överraskning att
foran är fn i Högböla. Här trivs gullviva,
brudbröd, ormrot, ramslök, vildlin, svinrot
- och den vackra orkidén Sankt Pers
nycklar.

Vänligt för vandrare

Sankte Pers nycklar.

Högsböla äng är givetvis värt ett besök
Gröngöling.
oavsett årstid, men det går inte att komma
ifrån att vår och försommar är särskilt behagliga. När
naturen ännu står i sin ungdoms prakt och fågelsången lägger
en ljudmatta över landskapet.
Vid Högsböla äng trivs en rad fågelarter med kräsna vanor.
Stenknäck, steglits, göktyta och gröngöling är några av
godbitarna.
Området är lättillgängligt. Du når Högsböla från en
närbelägen parkeringsplats i Berg. Billingeleden, en väl
markerad vandringsled, går också genom reservatet. Från
reservatets nedre betesmarker har du fn utsikt över sjön
Lången och Kinnekulle.
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Högsböla naturreservat
Högsböla äng (meadow) is an historical landscape, a
surviving fragment of the landscape the “fower king” Carl
von Linné praised around the area of Nordbillingen in the
mid-18th century. At the present time, it features a range
of rare plants and birds that are fnding it diffcult to
establish themselves and survive in the modern Swedish
landscape.

Högsböla ängar

Kohagagärdet
Ängagärdet

Högsböla äng is worth visiting at any time of the year, but
it has to be said that spring and summer are particularly
delightful. When Mother Nature is still at her youthful
best and birdsong covers the landscape with a carpet of
sound.
It is easy to get to this area. Högsböla can be accessed
from a nearby parking lot in Berg. Billingeleden, a clearly
marked rambling track, also passes through the nature
reserve.
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§ FÖRESKRIFTER
… förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.

Naturreservatet Högsböla äng

… anbringa tavla, plakat, inskrift eller annan störande anordning.

Annat naturreservat

… skada växtligheten, exempelvis genom att bryta kvistar eller plocka blommor,
… lavar, mossor eller svampar.

Väg
Brukningsväg

… göra upp eld.

Markerad stig

… tälta eller ställa upp husvagn.

Parkering

… framföra motordrivet fordon.

Byggnad

… medföra okopplad hund.

Fornminne

… anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.
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REGULATIONS
It is prohibited to…

Betad hassellund
Slåtteräng

… destroy or damage fxed natural objects or surfaces
… put up pictures, posters, inscriptions, or other disruptive items
… damage the vegetation by breaking off twigs or picking fowers, lichen, moss,
… or fungi, for example
… light fres
… put up a tent or park a caravan
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Det är förbjudet att…

Hamling vid Högsböla.

… drive motor vehicles
… walk a dog without a lead
… set up camp, organise orienteering control points or mark out tracks.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen
i Västra Götalands län • Tfn: 031-60 50 00
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Området ingår i EU:s nätverk av
skyddsvärda områden, Natura 2000.

Naturreservat avsätts för att bevara och vårda områden med värdefull natur, och för att
trygga tillgången på mark för friluftsliv. Särskilda föreskrifter fnns anslagna vid reservaten
- var mån om att följa dem. Förvaltning, vård och information bekostas huvudsakligen
med statsbidrag som förmedlas av Naturvårdsverket. Naturreservatet Högsböla ängar
förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

