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Ädellövskogen är ett karaktärsdrag i skogarna kring sjön Raslången. Här möts bok och gran på marker där dessa 
trädslag har konkurrerat om samma ljus och yta i århundraden. Här har båda mött vägs ände från de områden  
de har spridits ifrån. Boken spreds norröver från kontinenten, och granen söderöver från norra Sverige. Genom  
pollenanalyser har man kunnat följa hur boken hamnade här på ett naturligt sätt redan under 1300-talet.

På 1800-talet kom granen. Den har man sedan också planterat, men Ekopark Raslången är fortfarande en av de  
få platser i Sverige där bok och gran förkommer naturligt. Idag kännetecknas Raslången av ädellövskogen, med  
såväl unga som riktig gamla träd. Här kan du njuta av bok och ek, asp, al och rönn. Ekoparken är även en fristad  
för många hotade arter. Döda gamla träd i skogen, både stående och liggande, är viktiga för väldigt många hotade 
arter av vedlevande insekter, svampar och lavar. I ekoparken har många sådana arter fått en fristad. Ädelkronlav, 
liten blekspik, gulnål och fällmossa är några av de många sällsynta lavar och mossor du kan hitta i ekoparken.  
Källa: www.sveaskog.se

Allemansrätten – en möjlighet att möta naturen
Allemansrätten ger oss unika möjligheter att vistas i naturen. Med den rätten följer ett ansvar. Inte störa - inte  
förstöra, det är huvudregeln i Allemansrätten.
Tänk på som besökare:
• Elda endast i fasta eldstäder och se till att elden är riktigt släckt när ni lämnar platsen 
• Kontrollera om eldningsförbud föreligger. Tel: 044-200 400
• Bryt inte grenar från levande träd och buskar
• Övernatta på de iordningställda lägerplatserna (se karta)
• Fiske kräver fiskekort
• Ta med soporna om soptunnan är full. Kvarlämnat skräp kan skada/döda djur.
• Passera inte över tomt eller åkrar om du måste bära eller dra kanoten mellan vattendrag. Stäng grindar efter dig.
God tur! Och du, låt din kanotfärd/ vandring gå spårlöst förbi!

Eldning
Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar, och är juridiskt ansvarig för eventuella 
konsekvenser. Glöm inte att ta reda på om räddningstjänsten har utfärdat eldningsförbud. Detta kan du få svar på 
hos Larmcentralen på 044-200 400.
OM olyckan är framme - Ring 112! För att Räddningstjänsten ska hitta rätt är det bra om du uppger rastplatsens 
koordinater som du hittar högst upp.

Vatten
Vatten är livsviktigt för människan. En vuxen person behöver ungefär två och en halv liter vätska per dygn, lite mer 
om det är varmt eller vid hårt arbete. Kristianstads kommun kan tyvärr inte garantera att brunns-/ sjövattnet är 
drickbart och ni rekommenderas därför att koka vattnet innan ni dricker.
Ett enkelt sätt att minska risken med farliga bakterier i vattnet är att koka upp vattnet och hålla det kokande någon 
minut. Säkerställ att vattnet verkligen kokar! Att värma upp vattnet till 100 grader tar död på de flesta skadliga bak-
terierna. Låt det sedan stå och svalna under lock. 

Felanmälan
Varje vecka under sommarhalvåret sker tillsyn av rastplatsen och vår ambition är att det alltid ska vara städat på 
rastplatsen. Tyvärr har vi inte möjlighet att göra daglig tillsyn så om du upptäcker att veden är slut, soptunnan är 
överfull eller någon annan brist ber vi dig kontakta Kristianstads kommun på 044-13 50 00.

Ta hänsyn till dina medcampare och tack för att du  
hjälper till att hålla rastplats Fuglabacken i gott skick!

Välkommen till rastplats Fuglabacken!
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