NATURRESERVAT
Välkommen till Flommen

Sveriges bästa flyttfågellokal
Falsterhalvön är en av landets viktigaste
rastplatser för flyttande fåglar. Redan under
sensommaren kommer de första flyttfåglarna.
En bra dag i månadsskiftet september/oktober
kan tusentals fåglar passera yttersta spetsen
på Nabben på sin färd söderut.
Falsterbo Fågelstation har övervakat flyttfågelsträcket sedan 1950-talet.
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Vågor och vind omformar ständigt landskapet på
Falsterbohalvön och skapar nya revlar, havsvikar
och laguner. Flommen har fått sitt namn efter de
grunda, avsnörpta laguner (flommar) som ligger
innanför sanddynerna.
Strandängarna vid Flommen var tidigare utmark
till Falsterbo och Skanör. Här tog man upp
grästorv och lät boskapen beta.

Skärfläcka
Recurvirostra avosetta
Skärfläckan är en karaktärsart för Flommen. Under våren
kan man se den eleganta, svartvita vadaren valla sina
ungar på reservatets strandängar. Ett projekt som arbetar
med att skydda häckande vadarfåglar från predation av
däggdjur har varit framgångsrikt och gynnat vadarfåglar
som skärfläcka, strandskata och rödbena.
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Här är du

You are here / Hier befinden Sie sich
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Reservatsgräns

Reserve border / Grenze des Naturschutsgebietes

Beträdnadsförbud 1 april - 15 juli enligt föreskrifter

Closed from April 1 - July 15, in accordance with regulations /
Betreten verboten 1. April - 15. Juli, laut Vorschrift

Stig

Path / Pfad

Betesmark

Gamla borgruiner och fyrplatser
Under medeltiden låg Europas största
sillmarknad i Skanör-Falsterbo. I Skanörs borg
i reservatets norra del satt den danske fogden
och tog upp skatt för fisket. Idag finns bara
borgkullen med rester av vallgraven kvar.
På revlarna mellan centrala Skanör och havet
låg de medeltida fiskebodarna.
I söder ligger Kolabacken, en rest från Sveriges
äldsta fyrplats. Här reste dominikanermunkarna
fyrbåkar på 1200-talet. Idag syns bara en kulle av
sand uppblandad med kolrester. Fyren längst ute
på Nabben byggdes 1796 och släcktes 1990.

Pasture land / Weideland

Föreskrifter
Inom reservatet är det förbjudet att:
• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• plocka eller gräva upp växter,
• avsiktligt störa djurlivet, t ex genom
närgången fotografering,
• tälta eller ställa upp husvagn,
• framföra motordrivet fordon annat än på
härför upplåtna vägar och parkeringsplatser,
• medföra hund på badstränder mellan kl
06.00-20.00 under tiden 1 maj – 31 augusti
samt att i övrigt medföra ej kopplad hund
under tiden 1 mars – 31 oktober med
undantag för hund som används som
apportör vid jaktutövning,
• rida annat än inom för detta upplåtna
områden (se karta), rida på sandklitter samt
att under tiden 1 maj - 30 september rida på
badstränder eller särskilt anordnade
gångbanor till dessa mellan kl 06.00-20.00,
• sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift
eller därmed jämförlig anordning,
• under tiden 1 april – 15 juli beträda eller
vistas inom årligen med särskilda skyltar
utmärkt vattenområde inom det i norr
belägna revel- och vattenområdet, som
anges med röd streckad linje på kartan.

Hänsynsområde för skärfläcka

Avocet refuge, please keep out during breeding season /
Gebiet in dem besondere Rücksichtnahme auf den Säbelschnäbler gilt

Område upplåtet för ridning enligt föreskrifter

Area designated to horse riding in accordance with regulations / Gebiet in dem, laut Vorschrift, reiten erlaubt ist
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Golf course / Golfplatz
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Dansk iris
Iris spuria
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I reservatet blommar den blå danska irisen på fuktig mark och bland
klitterna kan man hitta den fridlysta martornen. Grönfläckig padda och
strandpadda leker i de grunda, varma vattnen. Mest högröstad är den
ätliga grodan som under våren hörs spela både dag och natt.

Naturreservatet bildades 1981 och omfattar ca
1 200 ha, varav ca 280 ha land.
Syftet med skyddet är att bevara det öppna
strandområdet med revelbildningar och laguner,
samt att bevara både den naturliga sandstrandsvegetationen och den strandängsvegetation som
bildats under århundraden av kulturutnyttjande.
Syftet är också att bevara förutsättningarna för en
artrik och delvis ovanlig flora och fauna.
Området ska dessutom kunna utnyttjas som badoch rekreationsområde med hänsyn tagen till naturoch kulturvärden.
Naturreservatet ingår i EU´s ekologiska nätverk av
skydddade områden, Natura 2000.

Grönfläckig padda
Bufo viridis

Lst M 2012. Illustrationer: dansk iris - Bo Mossberg, skärfläcka och grönfläckig padda - Nils Forshed.

