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Naturreservatet Navröd bildades 1972 och omfattar ca 66 hektar. 
Syftet med reservatet är att skydda ett område med ornitologiska, 
sociala och landskapsestetiska värden. Marken ska hållas öppen  
genom bete. Området ska vara  
lättillgängligt för allmänheten.
Förvaltare: Stiftelsen 
Skånska Landskap
www.lansstyrelsen.se/skane

    Regulations
Within Navröd Nature Reserve it is forbidden to:
• camp or park caravans, 
• light fires, 
• put up boards, signs, placards or similar, or make 

inscriptions, 
• damage fencing or other structures.

    Föreskrifter
Inom naturreservatet Navröd är det förbjudet att:
• tälta eller ställa upp husvagn, 
• göra upp eld, 
• sätta upp tavla, skylt, plakat, inskrift eller liknande, 
• göra skada på hägnader eller andra anordningar.

På senare år har grågässen fått  
sällskap av allt fler vitkindade gäss. 
Fram till 1970-talet var den  
vitkindade gåsen endast en gäst  
under flyttningen. Numera finns 
över 10 000 häckande par i Sverige.

Grågås 
Anser anser
Greylag goose

Vitkindad gås
Branta Leucopsis
Barnacle goose

In recent years, greylag geese 
are accompanied by an increasing 
number of barnacle geese, which 
up until the 1970s were only visitors 
during migration. Today, there are 
more than 10,000 breeding pairs of 
barnacle geese in Sweden.

Välkommen till Navröd
Det är många som besöker naturreservatet Navröd.  
Men det är mest bevingade besökare som du träffar på. 
Under årets alla tider besöks strandängarna av fåglar 
som gör korta eller längre stopp i markerna.

De värdefulla strandängarna är en välkommen rastplats 
i den långa resan för flyttande fåglar. På sensommaren 
och hösten rastar vadare som grönbena och gluttsnäppa. 
Dvärgmås och svarttärna besöker ängarna under våren. 
Vintertid ses havsörn och kungsörn sväva över markerna 
där änder och gäss söker föda. Och på sommaren kan 
man träffa på de arter som är typiska för öppna betes-
marker som gulsparv, varfågel och törnskata.

Navröds betesmarker varierar från torrt till fuktigt. I de 
östra delarna finns en torr sandsluttning och västerut tar 
allt fuktigare ängsmarker vid fram till kanalen som  
avgränsar reservatet. Naturreservatet ligger i den västra 
delen av Snogeholms strövområde. Den gulmarkerade 
Snogeholmsleden går genom naturreservatet.

Welcome to Navröd Nature Reserve

Navröd Nature Reserve has many visitors – mostly of the feathered  
variety. All year round, birds are attracted to the wet meadows for 
shorter or longer stops.

For migrating birds, the valuable riparian meadows are a welcome  
resting place during their long flight. In late summer and autumn,  
waders such as redshank and greenshank rest here. Little gull and black 
tern visit the meadows in spring. In winter, white-tailed eagle and  
golden eagle soar above the ground where ducks and geese search for 
food. And in summer you can encounter species typical for open  
pastures, such as yellowhammer, great grey shrike and red-backed 
shrike.
The pastures in Navröd vary from dry to wet. In the eastern part of the 
reserve, you find a dry sandy slope and to the west increasingly moist 
meadows predominate up to the canal, which delimits the reserve.  
The nature reserve is located in the western part of Snogeholm  
recreation area. The Snogeholm Trail, marked in yellow, passes through 
the reserve.


