
   

 Åraslövs mosse 

Gör en utflykt till våtmarker, fuktängar och sumpskog med chans att
uppleva hela tretton olika arter av orkidéer. Åraslövs mosse med sina 
kärr och fuktiga lövskogar är en rest av ett mycket större våtmarks-
område utanför Vinslöv. Ta spången ut på myrmarken och leta efter 
köttätande växter. 

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

HITTA MIG 
Vaxnycklar är en gul 

underart av orkidén ängsnycklar. 
Den växer på fuktig kalkrik mark 

och blommar i juni-juli. 
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MOSAIKARTAD MOSSE 
Åraslövs mosse är en mosaik av olika 
kärrtyper och den biologiska mångfalden 
är därför både varierad och rik. Reservatet 
har en fantastisk orkidéflora där de  
vanligare arterna som Marie nycklar och Sankt 
Pers nycklar växer tillsammans med mer sällsynta 
arter som flugblomster och kärrknipprot. Åraslövs mosse 
är en av få lokaler i Skåne där man hittar stora mängder  
vaxnycklar, en gul underart av orkidén ängsnycklar. 

Här lurar också den köttätande växten tätört på förbiflygande 
insekter som den fångar med sina klibbiga blad. Arten kallas också 
hårgula eftersom den förr användes för att ge håret en guldgul lyster. 

Fågellivet vid Åraslövs mosse är rikligt och hyser bland annat morkulla, 
näktergal och härmsångare samt olika uggle- och hackspettarter.

FRILUFTSLIV 
På spångade leder kan du ta dig ut i de fuktiga markerna och njuta av orkidéer och 
andra våtmarksväxter. I reservatet finns en vandringsled på ca 3 km. Leden går på 
stigar i de torra delarna och på spänger där det är våtare mark. Längs med leden 
finns bord med bänkar. 

HITTA HIT 
Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet i väster. Närmaste kollektivtrafik är 
Vinslövs tågstation som ligger cirka 5 km bort. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 2001 
Storlek: 82 hektar
Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
Skyddstyp: Naturreservat 
  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 ställa  
upp husvagn,  
husbil eller  
liknande.

Det är inte  
tillåtet att elda. 

Det är inte tillåtet 
att gräva upp växter 
eller plocka mossor, 
lavar eller ved- 
levande svampar.

Det är inte  
tillåtet att rida. 

Det är inte tillåtet 
att bryta kvistar, 
fälla eller skada 
levande eller döda 
träd och buskar.

Det är inte  
tillåtet att cykla. 

Var rädd om  
naturen, ta med 
dig skräpet hem!
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till Vinslöv 

Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 




