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Angående skötsel av och underhåll i naturreservatet Åvarps fälad – Båvs hage 

I vårbudgeten har riksdagen beslutat att lägga 250 miljoner extra på skydd av värdefull natur och 110 

miljoner extra på åtgärder för värdefull natur. Enligt uppgift kommer Länsstyrelsen Skåne att 

använda sin del av extrapengarna, 27 miljoner, till att skydda fler naturområden och öka 

tillgängligheten för besökare i skyddade naturområden. Satsningen innefattar också 

informationstavlor i naturreservat och annat informationsmaterial.  

Naturskyddsföreningen Söderåsens verksamhetsområde omfattar bland annat Bjuvs kommun och 

där ligger naturreservatet Åvarps fälad – Båvs hage.   Åvarps fälad är en representativ ogödslad 

fäladsmark med enbuskar, slån, nyponrosor och spridda trädsolitärer i den till övervägande del 

hedartade markvegetationen. Området är av särskild betydelse för friluftslivet och är också medtaget 

i Länsstyrelsens egna dokument om särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer i Skåne. De öppna 

markerna är mycket attraktiva att ströva i.  

Under en följd av år har underhåll av skyltarna och övergångar (stättor) i reservatet varit kraftigt 

eftersatt vilket lett till mer eller mindre oläsbara skyltar eller att skyltar saknas. Stättorna är dåligt 

skick och den mellan Vegeådalen och Båvs hage är direkt farlig att beträda på grund av lösa brädor 

med rostiga spikar som sticker ut. Det finns ytterligare en stätta i södra delen i reservatet i en 

gränsen mot en slåtteräng. Även denna övergång behöver ses över.  

Den gamla markväg som leder från Åvarps by genom fäladen ner till Hallabäcken och som utgjort en 

naturlig stig för besökare är bitvis helt igenväxt av slån och björnbär vilket gör det svårt för en ny 

besökare att enkelt hitta ner till Hallabäcken och vidare mot Båvs hage. Intill Hallabäcken finns ett 

par nästan helt raserade stättor som dock inte används längre då det finns öppningar i befintligt 

staket. Dessa stättor kan tas bort. Vi anser också att bron över Hallabäcken bör ses över då den 

utsätts för regelbundet slitage av boskapen som betar i området.  

Naturskyddsföreningen Söderåsen anser det viktigt att anordningar för besökare i naturreservat hålls 

i gott skick. Åvarps fälad är ett lättillgängligt strövområde inte minst för närboende i Bjuvs kommun. 

Som det är idag så är det svårt att rekommendera nya besökare att vandra i reservatet. Vi föreslår 

därför att Länsstyrelsen i Skåne använder en del av de extramedel som avsatts för ovan nämnda 

åtgärder inom Åvarps fälad. Vi menar att de föreslagna åtgärderna ligger väl i linje med syftet med de 

extra pengar som har avsatts till naturvården i Skåne.  

Med vänliga hälsningar 

Naturskyddsföreningen Söderåsen 

Bengt Hertzman 


