
NATURRESERVAT

Skanör

Falsterbo Ljunghusen

Höllviken

Måkläppen

Norra reveln
Beträdnadsförbud 
No addmittance
1 apr - 15 jul

Skanörs 
hamn

Vellinge

Måkläppen
Beträdnadsförbud 
No addmittance
1 feb - 31 okt

Ängsnäset
Beträdnadsförbud 
No addmittance
1 apr - 15 jul
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För föreskrifter
i Foteviksområdet, 
se separat skylt, eller:
www.lansstyrelsen.se/skane

For regulations
in the Foteviken area, 
see separate sign, or:
www.lansstyrelsen.se/skane

Observera!
Att köra vattenskoter och jetski är förbjudet 
i hela naturreservatet, se föreskrifter.

Please note!
Operating water scooter and jet ski 
is forbidden in the reserve, 
see regulations.

Länsstyrelsen i Skåne län, © Lantmäteriet.

Här är du / You are here

Reservatsgräns / Reserve boundary

Förbud att vindsurfa eller kitesurfa hela året, eller att framföra farkost i hastighet över 5 knop 
Wind and kitesurfing forbidden all year round, as is operating watercraft at speeds exceeding 5 knots.

Förbud att vindsurfa eller kitesurfa 1 mars - 1 juli och förbud att framföra farkost i hastighet 
över 5 knop hela året / Wind and kitesurfing forbidden 1 March – 1 July. Operating watercraft at speeds 

exceeding 5 knots is forbidden all year round.  

Förbud att framföra farkost i hastighet över 10 knop / Operating watercraft at speeds exceeding 

10 knots is forbidden. 

Förbud att vindsurfa eller kitesurfa hela året, eller att framföra farkost i mer än 10 knop 
Wind and kitesurfing forbidden all year round, as is operating watercraft at speeds exceeding 10 knots . 

Allmän farled, principskiss / General navigable waterways, outline diagram.  

Områden med beträdnadsförbud / Restricted access areas.
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Välkommen till
Falsterbohalvöns havsområde

Gråsälen (Halichoerus grypus) är vår största sälart och kan bli cirka tre meter lång. 
Knubbsälen (Phoca vitulina) är betydligt mindre. Båda sälarterna kan ses ligga på 
land i små grupper, men knubbsälen håller alltid ett visst avstånd till grannen.

Naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde bildades 1992, är 41 449 ha stort 
och består av hav och revlar. Syftet med reservatet är att låta området utvecklas 
fritt efter havsströmmarnas uppbyggande och nedbrytande krafter på sandavlag-
ringarna. Djur och växter ska få kolonisera fritt och få utvecklas ostört i området. 
Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. 
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 

The nature reserve located in the Falsterbo peninsula marine area was established in 1992, compri-
ses 41,449 hectares and consists of sea and sand banks. The purpose of the reserve is to allow the 
area to develop freely, according to the accumulative and disintegrative effects of the ocean 
currents on sand deposits. Animals and plants shall be able to colonise and develop in the area, free 
from disturbances.
The reserve is administered by the County Administrative 
Board of Skåne. The area makes up part of Natura 2000, 
the EU’s ecological network of protected areas.

Vattnets vågor och strömmar omformar ständigt stränderna kring 
Falsterbohalvön. Laguner och revlar bildas och försvinner. 
De grunda bottnarna med sina sandbankar och gröna 
ålgräsängar skapar förutsättningar för ett rikt biologiskt liv. 
I ålgräset har torsk, plattfisk, ål och sjurygg sin uppväxtplats och 
här ligger Sveriges viktigaste reproduktionslokal för piggvar. 
I kustområdet leker sill och horngädda.

Under vår och höst passerar tusentals fåglar halvön. Förutom att 
vara rastplats är Falsterbohalvön också viktig för häckning och 
övervintring. På Måkläppen finns landets enda koloni med både 
knubbsäl och gråsäl. För gråsäl är det också den enda 
uppehållsplatsen i södra Östersjön. 
I kustvattnet ligger vrak från båtar som vittnar om den livliga trafik 
som funnits här sedan medeltiden.

The grey seal (Halichoerus grypus) is our largest species of seal and can grow to just 
over three metres in length. The harbour seal (Phoca vitulina) is smaller. 
Both seal species can be seen lying in groups up on land, but the harbour seal always 
maintains a certain distance from its neighbour. 

The waves and currents are constantly reshaping the beaches around the Falsterbo 
peninsula. Lagoons and sand banks form and then disappear. The shallow waters, 
with their sand banks and green fields of eelgrass, create the conditions for a rich 
biodiversity. The eelgrass provides shelter for cod, flatfish, eel and lumpfish, and this 
is Sweden’s most important reproductive environment for turbot. Herring and garfish 
spawn in the coastal area. 
Thousands of birds pass the peninsula during spring and autumn. The area also 
provides an important habitat during breeding season and a site where winter can be 
spent. Sweden’s only colony of both harbour seal and grey seal is found on 
Måkläppen. It is also the only resting place in the southern Baltic for the grey seal. 
The coastal waters contain shipwrecks that are proof of the lively traffic that has 
moved through the area since the middle ages.

          Föreskrifter
Inom naturreservatet är det förbjudet att:
•	 vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd 

eller grön randig markering på kartan, samt under tiden den 1 mars-1 juli inom 
det område som angivits med röd prickig markering,

•	 framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits 
med röd randig markering eller röd prickig markering på kartan,

•	 framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits 
med blå rutig markering eller grön randig markering på kartan,

•	 köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i all-
män farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller 
jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205  
Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5, eller sjösättning i Falsterbokanalen för  
fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5. 

Länsstyrelsen vill också upplysa om att förbud mot vind- och kitesurfing gäller dels 
i Skanörs hamn med inseglingsränna, dels innanför Falsterbokanalens norra och 
södra hamnarmar med inseglingsrännor. Vidare är hastigheten för sjötrafik begrän-
sad till 5 knop innanför Falsterbokanalens norra och södra hamnarmar med inse-
glingsrännor, samt till 3 knop i Skanörs hamn med inseglingsränna.

Regulations
Within the nature reserve, it is forbidden to:
•	 wind or kitesurf throughout the whole year within areas on the map marked with 

red or green stripes, and during the period 1 Mars – 1 July within the area  
indicated by red dots,

•	 operate watercraft at speeds exceeding 5 knots within the areas on the map 
marked with red stripes or red dots,

•	 operate watercraft at speeds exceeding 10 knots within the areas on the map 
marked with blue squares or green stripes,

•	 operate or launch water scooter, jet ski or similar watercraft in areas outside 
general navigable waterways. The rules do not forbid launching of water scooter 
or jet ski in Skanör harbour for the shortest route towards general navigable  
waterway no. 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5, or launching in the  
Falsterbo channel for continued journey on general navigable waterway no. 206, 
SJÖFS 1988:5. 

The County Administrative Board also want to inform that wind and kitesurfing is 
forbidden in Skanör harbour including the entrance channel, and within Falsterbo 
channel’s northern and southern piers including their entrance channels. 
The speed of sea traffic is also limited to 5 knots inside the Falsterbo channel’s 
northern and southern piers including their entrance channels, and to 3 knots in 
Skanör harbour including the entrance channel.


