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Mitt bland åkrar och betesmarker ligger Åraslövs mosse, 
som en frodig ö full av ovanliga växter, fåglar och fjärilar. 
Stigar och spänger tar dig genom rik ädellövskog, snårig 
lövsumpskog och öppna kärr med imponerande orkidéer 
och köttätande växter. Välkommen ut!

Orkidéer, fjärilsfladder och en liten snäcka

Sumpskog med al och björk täcker stora delar av reservatet. 
Men plötsligt möts du av en ljus glänta och där breder kärren 
ut sig, fulla av spännande växter, svampar och småkryp. 
Flest arter hittar du där det är mycket kalk i marken.

Förutom mängder av orkidéer pryds kärren av rosa majvivor 
och vita slåtterblommor. Spana efter den köttätande tätörten, 
som med sin ljusgröna, klibbiga bladrosett kan fånga 
insekter för att få mer näring. Det är viktigt att du håller dig 
till spången för att inte trampa på ömtåliga små växter, som 
den ovanliga orkidén flugblomster.

De vindskyddade gläntorna med fuktiga ängar lockar till sig 
rikligt med fjärilar. Under de senaste 70 åren har man sett 
över 200 fjärilsarter här. På de öppna, kalkrika kärren trivs 
också den ovanliga kalkkärrsgrynsnäckan. Den är inte mer än 
ett par millimeter stor, så den är inte lätt att få syn på. 

Slåtterängar och torvbrytning

Förr tillhörde mossen Åraslövs by och här skördade man hö 
och bröt torv. Efterhand som torvlagren togs bort kom den 
kalkhaltiga berggrunden att påverka vegetationen allt mer. 
Mossen omvandlades till ett så kallat rikkärr. Mängden torv 
som bröts varierade med ägare och torvkvalitet. Därför har 
dagens ”mosse” flera olika kärrtyper med varierande kalk- 
och vattenmängd. Detta är en av anledningarna till att så 
många arter kan samsas i reservatet.

Välkommen till Åraslövs mosse – orkidéernas rike

Amidst fields and pastures, Åraslöv Mosse is a lush island full 
of unusual plants, birds, and butterflies. Paths and boardwalks 

take you through rich broadleaved woodlands, dense wet woodland and 
open fens with impressive orchids and carnivorous plants. 
Welcome out! 

Wet woodlands with alder and birch cover much of the Reserve. Suddenly you 
come across a sunny glade where the fen opens out, full of interesting plants, 
fungi and insects. Most species are found where the soil is rich in chalk. 

In addition to a multitude of orchid, the fens are adorned with pink bird’s eye 
primrose and white grass-of-parnassus. Look out for the carnivorous common 
butterwort, which with its bright green sticky rosette of leaves, can trap insects 
for food. It is important that you stick to the boardwalk to avoid stepping on 
the delicate small plants, such as the rare fly orchid. 

The sheltered glades with wet meadows attract many butterflies. Over the last 
70 years, more than 200 species of butterfly have been seen here. The open, 
alkaline fens are also home to the rare geyer’s whorl snail. It is no more than a 
few millimetres in size, so it is not easy to spot. 

Naturreservatet Åraslövs mosse bildades 2001 och omfattar ca 80 ha. Syftet med reservatet är 
att långsiktigt bevara ett område dominerat av sumpskogar med inslag av öppna slåtterängar, 
vasskärr och på torrare partier ädellövskog. Syftet är också att bevara ett område av stor 
betydelse för allmänhetens friluftsliv.
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Nätverket skapades 
för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda deras livsmiljöer.

Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne. www.lansstyrelsen.se/skane

Föreskrifter
Inom naturreservatet Åraslövs mosse är det förbjudet att:
• ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål 

eller kulturlämningar,
• ställa upp husvagn, husbil eller liknande,
• elda med ved, kol eller använda grill annat än på anvisad plats,
• cykla,
• rida eller köra med häst,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, grenar och buskar,
• gräva upp växter,
• plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,
• ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
• på ett störande sätt eller högljutt sätt använda musik eller ljudanläggning, 

musikinstrument eller liknande,
• anordna och organisera tävling, orientering, lägerverksamhet eller liknande 

arrangemang,
• köra motordrivet fordon annat än på parkeringsplatsen,
• placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel eller liknande,
• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, 

handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med 
efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte 
enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att 
fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att 
insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Regulations
Within Åraslövs mosse Nature Reserve it is forbidden to:
• remove, dig, drill, paint or in any other way damage the ground, stones, stone walls, 

geological features or archaeological remains,
• park up caravans, camper vans or equivalent,
• light a fire with wood, charcoal or use a barbeque other than in designated places,
• cycle,
• horseride or drive with a horse,
• break branches, fell, or in any other way damage living or dead trees, branches, and 

bushes,
• dig up plants,
• pick mosses, lichens, or wood-living fungi, 
• bring a dog or other pet that is not physically held on a lead,
• play music or a sound system, musical instrument or equivalent in a loud or disturbing 

way, 
• organise and conduct competitions, orienteering, camp events or equivalent events, 
• drive a motor vehicle other than in the car park,
• put out or up notices, plaques, signs, posters, marking tape or equivalent,
• catch insects, spiders, snails, or other invertebrates other than with nets, by hand, or 
other selective methods which do not damage the habitat, and with subsequent re-
release within the nature reserve. The requirement to put the species back, does not 
apply to one-off specimens of each species that are hard to identify, on the condition 
that the record is registered in Artportalen or an equivalent database for threatened 
species, and that the collection does not contravene any wildlife protection regulations. 

Mindre hackspett 
trivs i de blöta 
lövskogarna där det 
finns gott om döda 
träd, med både mat 
och boplats.
Dryobates minor
Lesser spotted 
woodpecker
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Kärrknipprot 
Epipactis palustris
Marsh helleborine

±

Flugblomster 
Ophrys insectifera
Fly orchid

De kalkrika, öppna kärren har ett 
rikt växtliv. I reservatet finns tretton 
olika sorters orkidéer, till exempel 
flugblomster och kärrknipprot.

Majviva
Primula farinosa
Bird’s eye primrose

Den lilla kalkkärrsgrynsnäckan behöver 
kalk till sitt millimeterstora skal.
Vertigo geyeri
Geyer’s whorl snail

Sotnätfjärilen trivs i fuktiga miljöer. 
Den lägger sina ägg på örten småvänderot, 
som växer här på Åraslövs mosse.
Melitaea diamina
False heath fritillary 
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