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             Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:
• under perioden 1 mars – 30 november beträda eller vistas på holmen Dynan eller Eskils-

torps holmar, samt under perioden 1 april – 15 juli beträda eller vistas inom de delar av 
reservatets land- och vattenområden som markerats med ”beträdnadsförbud” på karta,

• under hela året inom hela reservatet utöva aktiviteter som kan störa djurlivet såsom vat-
tenskidåkning, köra vattenskoter, kitesurfing, windsurfing, modellplansflygning, att flyga 
med drake, eller liknande (gäller ej för vind- eller kitesurfing inom område markerat som ”särskilt  
vattenområde” på kartan),

• framföra vattenburet motorfordon i hastighet över 5 knop
• starta eller landa med luftfarkost,
• spela golf eller liknande,
• avsiktligt störa djurlivet eller betande djur,
• medföra ej kopplad hund,
• anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön (gäller ej för kite- och vindsurfing-

tävling arrangerad av lokal klubb inom område markerat som ”särskilt vattenområde” på kartan, samt för 
fotbollstävling på mark markerad som ”övrig mark” tillhörande Tygelsjö ängar.)

• gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
• utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,
• framföra eller parkera fordon annat än på för ändamålet upplåten väg eller parkerings-

plats i reservatets landområde,
• tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
• förtöja eller lägga upp båt annat än på plats markerad på karta, efter markägarens  

tillstånd,
• anbringa tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning med undantag för 

sjömärken, gränsmarkeringar, reservatsskyltar och andra anvisnings- eller förbudsskyltar,
• göra upp eld, med undantag för Valborgsmässoeld på för ändamålet etablerad plats vid 

Gessie villastads båthus.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
• fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt skada djurlivet, samt  

utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön.

Länsstyrelsen vill också upplysa om att enligt fiskebestämmelser gäller att hela vattenom-
rådet i Foteviksområdets naturreservat är fredningsområde för fisk och att allt fiske är för-
bjudet med undantag av fiske med handredskap, om fiskemetoden som sådan inte kräver 
användning av båt, samt fiske med ålryssjor. Dessutom råder förbud mot allt fiske under 
tiden 15 september – 30 april i en halvcirkel med 300 meters radie utgående från mynningen 
av Gessiebäcken samt Bernstorpsbäcken. Läs mer på www.svenskafiskeregler.se. 

  Regulations
 

Within the reserve, it is forbidden to:
• during the period 1 March to 30 November, set foot or reside on the Dynan islet or the 

Eskilstorp islets, and during the period 1 April to 15 July set foot or reside in the parts of 
the reserve’s land and water areas marked with no admittance during this period and as 
shown on the map,

• throughout the year across the entire reserve, engage in activities that may disturb wildli-
fe such as water skiing, jet skiing, kite surfing, windsurfing, model plane flying, kite flying, 
or the like (except for wind and kite surfing in the area marked as “special water area” on the map ),

• operate water-borne motor vehicles at speeds above 5 knots,
• launch or land aircraft,
• play golf or similar games,
• intentionally disturb wildlife or grazing animals,
• walk dogs off leash,
• organise competitions that may interfere with the natural environment (does not apply to kite 

and windsurfing contests organised by a local club in the area marked as “special water area” on the map, 
and for the football tournaments on the land marked as “other land” belonging to Tygelsjö meadows.),

• dig, drill, paint or otherwise damage natural objects or surface formations,
• erect any kind of installation or set up of foreign objects in the reserve,
• drive or park a vehicle other than on roads or parking lots designed for this purpose in 

the reserve’s land area,
• tent, or park a caravan, motor home or equivalent,
• moor or lay up the boat other than at the location marked on the map, following  

permission from the landowner,
• put up noticeboards, posters, signs, inscriptions or comparable items, except for buoys, 

boundary markers, reserve signage and other advice or prohibition signs,
• start fires, except for bonfires on Walpurgis night at the purpose built site at Gessie 

villastad’s boathouse.

Furthermore, it is forbidden without the permission of the County Administrative Board to;
• capture or collect insects or other animals, or otherwise harm wildlife, and conduct sci-

entific or other investigations that might interfere with the natural environment.

The County Administrative Board would also like to notify that, according to the Marine and 
Water Authority regulations, the entire water area of the Fotevik area reserve is a closed area 
for fishing. All fishing is forbidden except for artisanal fishing, if the fishing method as such 
does not require the use of a boat, and fishing with fyke nets. In addition, a ban is in force 
on all fishing over the period 15 September to 30 April in a semi-circle with a 300 m radius 
starting from the mouths of both the Gessiebäcken and Bernstorpsbäcken streams.

Naturreservatet Foteviksområdet bildades 2011 och omfattar 2 664 ha varav ca 730 ha 
land. Syftet med reservatet är att bevara områdets natur- kultur- och geomorfologiska 
värden. Syftet är även att trygga livsmiljön för fisk, bevara och utveckla livsmiljöer för  
områdets fåglar, i synnerhet vadare och andra kustfåglar, samt för hotade arter i  
reservatet. Områdets tillgänglighet för rekreation ska anpassas så att skador på  
natur- och kulturvärden inte uppstår.
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
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.

www.lansstyrelsen.se/skane/naturreservat

The Fotevik area nature reserve was formed in 2011 and comprises 2,664 ha 
of which about 730 ha is land. The purpose of the reserve is to preserve the 

area’s natural, cultural and geomorphological values. The aim is also to safeguard the 
habitat for fish, preserve and develop habitats for the birds of the area, particularly  
waders and other shorebirds, as well as for endangered species in the reserve.  
Accessibility to the area for recreation should be adapted to ensure that any damage to 
natural and cultural values does not occur. 
Site Manager: County Administrative Board of Skåne.
The site is included in the EU’s ecological network of protected sites; Natura 2000.  
The network was created in order to halt the extinction of plants and animals and to  
protect their habitats.

Himmel, hav och vidsträckta gröna fält. Strandängarna vid 
Foteviken är en rest av de uråldriga betesmarker som en 
gång sträckte sig längs Skånes västkust. På våren sjuder 
marken av liv. Här hörs fågelsång och paddornas lockrop.

En lång historia
De öppna och flacka markerna längs kusten har använts som 
betesmark i över tusen år. Bete och slåtter har tillsammans 
med översvämningar skapat trädlösa vidder. Än idag används 
strandängarna som bete. De saltpåverkade växterna smakar 
extra gott av havets bräckta vatten. På några mindre områden 
förekommer också slåtter.
På vikingatiden när Harald Blåtand var kung över Danmark och 
Skåne, la den skånska flottan upp sina båtar för vintervila på 
Fotevikens stränder.

Fågellivet
Strandängarna har sin egen, speciella fågelfauna med 
vadarfåglar och änder. På våren har vadarfåglarna sina bon i 
betesmarken, ett stenkast från middagsbordet i vattnet. 
Foteviken är en internationellt viktig rastplats för fåglar på väg 
till och från sitt vinterkvarter, upptagen som viktigt fågelområde 
i Ramsar våtmarkskonvention.

The sky, sea and vast green fields. The coastal meadows of  
Foteviken are a remnant of the ancient pastures that once stret-

ched along the west coast of Skåne. In the spring the land is teeming with 
life. Here you will hear birds singing along with the mating calls of toads.

A long history. The open and flat land along the coast has been used as pasture 
lands for over a thousand years. Pasture and hayland in combination with floods 
have created treeless expanses. The salt-affected plants are extra tasty from the 
brackish seawater. The meadows are still used as pasture land. Some smaller 
areas are also used for hayland.
In Viking times, when Harald Blåtand was king of Denmark and Skåne, the fleet 
from Skåne moored their boats on Foteviken’s beaches for the winter rest period.

Bird life. The coastal meadows have their own special bird fauna with waders 
and ducks. In spring, wading birds nest on the pasture land, a stone’s throw from 
the dining table in the water.  Foteviken is an internationally important resting 
place for birds on their way to and from their winter quarters, and was adopted  
as an important bird area in the Ramsar wetland convention.

Ett miniatyrlandskap med blommande kullar
På vissa platser ser man gräsklädda tuvor. Dessa höga kullar 
med blommande trift på toppen bildas när den gula tuvmyran 
bygger sitt bo i grästuvor. Här lever myran ett tillbakadraget liv 
och syns inte ofta utanför sitt bo. 

Fotevikens rariteter
Det finns en rad sällsynta arter som är 
knutna speciellt till Foteviksområdet. 
Strandängarna kring Foteviken är Sveriges 
viktigaste lokal för den sydliga kärrsnäppan. 
På våren är detta också en spellokal för den 
ovanliga grönfläckiga paddan. 
I vassområden kan man hitta vitt stråfly, en 
sällsynt nattfjäril.

Havsbottnarna
Under ytan är det också fullt av liv. Nedgrävda i sanden i de 
grunda bottnarna ligger havsborstmaskar och musslor. 
Ute på ett par meters djup vajar de gröna ålgräsängarna. 
Hela bukten är en enda stor barnkammare för fiskyngel,  
speciellt för plattfiskar som skubbskädda och rödspätta.

A miniature landscape with flowering hills. In some places you can see grassy 
tussocks. These high hills with a flowering thrift on top are formed when the  
yellow ants build their nests in the grass tussocks. Here the ants live a secluded 
life and will often not appear outside their nests. 

Foteviken’s rarities. There are a variety of rare species associated specifically 
with the Fotevik area. The coastal meadows around Foteviken are Sweden’s most 
important locality for the southern dunlin. In the spring, they also serve as  
courtship and mating areas for the unusual green toad. The reedbeds are home 
to the Morris’s wainscot, a rare moth.

Sea bottoms. It is also full of life under the sea surface. Polychaete worms and 
clams are buried in the sand in the shallow bottoms. Out at a depth of a couple of 
metres, the green eelgrass meadows sway in the wind. The entire bay is one big 
nursery for young fish, especially for flat fish such as flounder and plaice.

Vitt stråfly 
Morris’s wainscot

Välkommen till Foteviksområdet


