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Här är du

Reservatsgräns

Väg

Liten väg, stig

Skåneleden

Parkering

Utsiktsplats

Information 

Öppen mark

Lövskog

Barr- och blandskog

Sankmark

Beträdnadsförbud 1 april–15 juli

Förbjudet att kite- eller vindsurfa

Förbjudet att kite- eller vindsurfa 1 okt–30 april

Förbjudet att jaga lör, sön eller helger samt att rida

A

B

C

D

Järavallens leder finns att se på skanskalandskap.se eller på Stiftelsen Skånska Landskaps skyltar.

You are here

Reserve boundary

Road

Road, trail

Skåneleden trail

Parking

Viewing platform

Information

Open land

Deciduous forest

Coniferous- and mixed forest

Marsh

It is not permitted to enter area between 1 April–15 July

No kite or windsurfing

No kite or windsurfing between 1 Oct–30 April

No hunting on Sat, Sun or weekends and no riding 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.

Järavallens naturreservat bildades 1972 och omfattar ca 728 ha. Syftet med 
reservatet är att främja det rörliga friluftslivet, bevara det öppna strandnära 
landskapet med hänsynstagande till våtmarksfåglar. Den geologiska  
bildningen ska framhävas och skogen ska skötas med hänsyn till friluftslivet.

Observera att naturreservatet Lundåkrabukten är överklagat. Tills dess att beslut 
har fattats i frågan om överklagandet så gäller Lundåkrabuktens föreskrifter för 
allmänheten tillsvidare. Lundåkrabuktens naturreservat bildades 2017 och omfattar  
ca 3 690 ha. Syftet med reservatet är att bevara det grunda havsområdet och strändernas 
naturliga dynamik samt att bevara och återskapa öppna väl hävdade betesmarker. 

Regulations
Within Järavallen Nature Reserve it is forbidden to:

• dig, drill, paint, or in other ways damage the ground, rocks, or natural objects
• park caravans, campers, or similar between midnight and 5 a.m.
• light fires/grill other than in designated places. The use of camping  

stoves is allowed within the nature reserve
• bring dogs or other pets unless on a physical leash
• fell or in any other way damage living or dead trees and shrubs
• in a disturbing or loud manner use music or sound equipment
• drive motorised vehicles other than on roads or parking areas

• park outside designated parking areas, see map

Furthermore, without written permission from the County  
Administrative Board, it is forbidden to:
• put up tents or other overnight equipment
• place out or put up boards, placards, signs, posters
• place out or put up paper strips, orienteering control points, or similar  

devices other than temporarily, no more than 10 days, on condition that  
contact details and date of placement are attached to the placed out objects. 
The reserve manager should be informed beforehand

• catch or collect white admiral (Limenitis camilla)
• catch insects, spiders, gastropods, or other invertebrate animals other than  

by netting, hand picking, or other selective method that does not destroy  
the animal’s habitat, with subsequent reintroduction within the nature reserve. 
The requirement for reintroduction does not apply to individual voucher  
specimens of each species on condition that the record is logged in the  
reporting system Artportalen, or similar national database, and that the  
collection is not contrary to the species protection regulations.

Regulations
Within Lundåkrabukten Nature Reserve it is forbidden to:

• during the period 1 April to 15 July enter or remain in area A
• kite or windsurf in area B
• during the period 1 October to 30 April kite or windsurf in area C
• operate watercraft at sea at speeds exceeding 7 knots
• operate or launch water scooters, jet skis, or similar watercraft
• start or land with aircraft, or fly remote control aircraft (including model  

aircraft) at heights below 120 metres above sea level, or fly kites
• ride within area D
• organise competitions which could disturb the natural environment
• bring dogs unless on a physical leash
• dig, drill, paint, or in any other way damage the ground, rocks, blocks,  

or the sea bottom
• erect any form of construction or place out objects alien to the nature reserve
• drive or park motorised land vehicles other than on designated roads or  

parking areas. Road refers to made-up public roads or jointly owned roads

• hunt in public waters.

Furthermore, without written permission from the County  
Administrative Board, it is forbidden to:
• catch or collect insects, spiders, gastropods, or other invertebrate animals  

other than by netting, hand picking, or other selective method with subsequent 
reintroduction within the nature reserve. The requirement for reintroduction 
does not apply to individual voucher specimens of each species on condition 
that the record is logged in the reporting system Artportalen, and that the  
collection is not contrary to the species protection regulations,

• carry out scientific or investigations that can disturb the natural environment. 

Föreskrifter
Inom naturreservatet Järavallen är det förbjudet att:

• gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller naturföremål
• ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00
• elda/grilla annat än på anvisad plats. Användning av friluftskök är  

tillåtet i naturreservatet
• ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel
• fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd 

och buskar
• på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning
• köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats

• parkera utanför anvisade parkeringsplatser

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
• tälta eller sätta upp utrustning för övernattning
• placera ut eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch
• placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning  

annat än tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter 
och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen.  
Reservatets förvaltare bör informeras innan uppsättningen

• fånga eller samla in tryfjäril (Limenitis camilla)
• 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. 

Föreskrifter
Inom naturreservatet Lundåkrabukten är det förbjudet att:

• under perioden 1 april – 15 juli beträda eller vistas i område A
• kite- eller vindsurfa i område B
• under perioden 1 oktober – 30 april kite- eller vindsurfa i område C
• framföra farkost till sjöss i hastighet över 7 knop
• köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost
• starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat  

luftfartyg (inklusive modellflygplan) på en höjd understigande  
120 meter över medelhavsnivå, eller flyga drake

• rida inom område D
• anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön
• medföra hund som inte hålls i fysiskt koppel
• gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, block eller havsbotten
• uppföra någon form av anordning/anläggning eller placera ut ett för  

naturreservatet främmande föremål
• framföra eller parkera motordrivet landfordon annat än på för ändamålet  

upplåten väg eller parkeringsplats. Med väg avses anlagd allmän eller  
samfälld väg,

• jaga på allmänt vatten.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
• fånga eller samla in insekter, spindlar, snäckor eller ryggradslösa djur annat än 

genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande 
återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka 
beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i  
Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna

• utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön 

Öresund

Naturreservatet
Lundåkrabukten

Till Landskrona

Till Barsebäckshamn

Till Malmö

Till Saxtorp

Naturreservatet
Järavallen

Kraftiga vågor från Litorinahavet kastade upp sand, sten och flinta för cirka 7 000 år sen.  
Så bildades Litorinavallen, även kallad Järavallen, som har gett upphov till reservatets namn. 
Den syns här innanför de flacka strandängarna. Innanför vallen brer ett dynlandskap ut sig.  
Den inre Lundåkrabukten är ett grunt havsområde med driftvallar  
som blottläggs vid lågvatten. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/skane/jaravallen.

Välkommen till Järavallen 
och Lundåkrabukten

Some 7000 years ago, powerful waves from the Littorina Sea 
threw up sand, stones and flints. This is how the Litorinavallen 
(Littorina Ridge), also called Järavallen was formed.  
It can be seen inland of the flat coastal meadows.  
Sand dunes spread out further inland from the ridge.  
The inner part of the Lundåkrabukten bay is a  
shallow marine area with ridges which are  
exposed at low water. Learn more at  
www.lansstyrelsen.se/skane/jaravallen.

Welcome to Järavallen  
and Lundåkrabukten


