
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det kommunala naturreservatet Hulingsryd har genomförts 
med bidrag från LONA – Lokala Naturvårdssatsningen. 
Satsningen ses som ett viktigt steg för att ytterligare bredda 
och stärka det lokala och kommunala engagemanget för 
Sveriges natur. Nyckelorden för satsningen är bland annat 
naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv,  

samverkan och partnerskap, folkhälsa och den tätortsnära naturens bevarande och 
tillgänglighet. Även jämställdhets- och integrationsaspekter har knutits till bidragen. 
 
Satsningen har genomförts som ett statsbidrag till lokala och kommunala naturvårds-
projekt där högst 50 procent av projektens bidragsberättigade åtgärder kunnat få stöd. 
 
Grundtanken har varit att de lokala idéerna och önskemålen ska vara drivkraften i 
projekten och att en rad olika typer av åtgärder ska genomföras. Alla projekt har dock 
omfattats av kravet på koppling till ett eller flera av Sveriges miljökvalitetsmål. 
 
Friluftslivet – och förutsättningarna för detta – ingår som en viktig del i naturvården. 
Satsningen på det lokala naturvårdsbidraget har därför en tydlig koppling till arbetet för 
att främja folkhälsan, där tryggande av mark och vatten för friluftsliv är centralt. Inte 
minst gäller det i tätortsnära natur. 
 

 

 

   Hulingsryds naturreservat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du är nu på väg in i ett varierande landskap med många olika natur-
typer. Här finns möjlighet att uppleva lundartade åmiljöer, lummiga 
strandskogar, torra tallskogar, öppna betesmarker och fuktiga alkärr. 
Strandskogen och de naturliga åmiljöerna är några av områdets särs-
kilt värdefulla delar. Där lever ett flertal hotade arter som kungsfiskare, 
mindre hackspett, snok och utter. 
 
Stora delar av området är idag bevuxet med skog. Men för bara hundra 
år sedan var allting annorlunda. Då präglades landskapet av bördiga 
slåtterängar och öppna naturbetesmarker. I området växer ett flertal 
gamla hagmarksekar som härstammar från den tiden. Ekarna och de 
arter som lever på dessa träd har, på grund av igenväxningen, fått 
sämre livsbetingelser under de senaste årtiondena. Då naturreservatet 
upprättades röjde man bort en del vegetation och villkoren för ekarna 
har därmed förbättrats. 

 



Strandskogen 
Strandskogen är en lummig miljö 
med alkärr och korvsjöar. Här domi-
nerar klibbal, en del riktigt grova 
exemplar, men även ek, asp, lönn 
och sälg förekommer. Undervege-
tationen är bitvis tät och näst intill 
ogenomtränglig. Den höga luftfuktig-
heten gynnar många lavar, mossor 
och svampar. Ett antal mindre vanliga 
arter har påträffats, däribland kattfots-
lav, stubbspretmossa och trindspret-
mossa. Här finns även vedlevande 
svampar som alticka och tätskinn.  
 
 
Kungsfiskare och mindre hackspett 

Kungsfiskaren är en vackert blå pärlemo-
skimrande fågel som håller till vid åns 
lugnt flytande delar. Där sitter den ofta på 
en gren hängande ut över vattnet och 
spanar efter fisk. Kungsfiskaren är en 
skicklig dykare. Bristen på lämpliga sand-
brinkar och skyddande växtlighet är, 
tillsammans med miljögifter, de stora 
hoten mot artens överlevnad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Den mindre hackspetten är den minsta av 
hackspettarna – inte större än en grå-
sparv. Den före-kommer i löv- och bland-
skogar där död och murken ved får vara 
kvar. Arten har minskat drastiskt de 
senaste åren. De största hoten mot arten 
är avverkning och gallring av äldre löv- 
och blandlövskogar, samt röjning och 
dränering av strandskogar och alkärr.  

Silverån 
Silverån är ett av Emåns större biflöden. Vattnet norr om sjön Hulingen är 
näringsfattigt, vilket innebär att bottenfaunan är relativt artrik. Förekomsten av 
känsligare arter som utter och kungsfiskare är också ett gott tecken på att 
vattnet är av bra kvalitet. Åns svagt strömmande och lugnt flytande vatten gör 
även att fiskarter som abborre, mört, braxen och gädda trivs här. 
 
Utter 
I naturreservatets åmiljö trivs 
bland annat uttern som är en 
hotad art. Det finns tecken på 
att antalet uttrar i Silverån bör-
jat öka, men uttern kommer 
förmodligen att vara i behov 
av skydd en lång tid framöver. 
Den korta livslängden och den 
långsamma reproduktionen 
gör det svårt för populationen 
att återhämta sig. 
 
Naturbetesmarken 
Den ogödslade naturbetesmarken är efter ängen den mest artrika kulturmiljö 
som vi har. Betet gynnar de gräs och örter som har svårt att konkurrera med 
höga och mer snabbvuxna arter. Betesmarkens rika flora fungerar som en 
magnet på fjärilar och andra insekter. Insekterna är i sin tur lättillgänglig föda 
för många fågelarter. 
 
 
 
I naturreservatet får du 
• gärna ta med fikakorg - men ta med dig skräpet tillbaka. 
• ta med din hund - men 1 mars–20 augusti ska hunden vara kopplad och 

övriga tider hållas under uppsikt så att den inte skadar eller stör djurlivet. 
• plocka bär och matsvamp - men du får inte plocka, skada eller gräva upp 

växter eller växtdelar, växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, 
buskar eller ris. 

• inte köra motorfordon eller rida och inte heller ställa upp motorfordon, 
husvagn eller släpvagn. 

• inte sätta upp tavlor eller affischer. 
• inte göra upp eld. 
• inte göra insamlingar eller undersökningar innan du fått tillstånd av 

kommunen. 


