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Här är du  
You are here

Reservatsgräns Skanörs Ljung
Reserve boundary Skanörs Ljung

Reservatsgräns andra 
naturreservat
Reserve boundary 
other nature reserve

Skåneleden
Skåneleden trail

Fornminne
Ancient monument

Våtmark
Wetland

Beträdnadsförbud
1 April - 15 Juli
Prohibited access from 
1 April to 15 July

Öppen mark
Open land

Lövskog
Deciduous forest

Barr- och lövblandskog
Coniferous and mixed forest

Parkering
Car parking

Toalett
Toilet

Naturreservatet Skanörs Ljung bildades 1969 och  
utvidgades 1984. Syftet med reservatet är att skydda  
områdets geologiska, biologiska och kulturhistoriska  
värden. Syftet är också att skydda ett område som har en 
säregen och vacker landskapsbild samt har stor betydelse 
för friluftslivet.

Förvaltare : Länsstyrelsen Skåne

www.lansstyrelsen.se/skane/naturreservat

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.

                  Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:
• skada områdets sand- och grusavlagringar
• ändra områdets dräneringsförhållanden
• campa eller ställa upp husvagn
• utan förvaltarens tillstånd plocka eller gräva 

upp växter
• plantera eller så växter
• beträda område vid Ängsnäset 1 april – 15 juli 

(markerat på kartan)

Naturreservatet Falsterbohalvöns  
havsområde omfattar vattenområdet runt  
Falsterbonäset. Där detta överlappar med  
vattenområdena inom Skanörs Ljung gäller båda 
naturreservatens föreskrifter, se föreskrifter för  
Falsterbohalvöns havsområde på  
www.lansstyrelsen.se/skane/naturreservat.

                 Regulations

Within the grounds of the reserve it is  
forbidden to:
• damage sand or gravel deposits in the  

reserve,
• change drainage conditions in the reserve,
• camp or park caravans,
• pick or dig up plants without permission from 

the reserve manager,
• plant or sow seeds,
• enter the area at Ängsnäset from 1 April to  

15 July (marked on the map).

The Falsterbohalvöns havsområde Nature  
Reserve comprises the waters around the  
Falsterbo Peninsula. Where this overlaps with 
the marine areas within Skanörs Ljung, the  
regulations of both reserves apply. See regula-
tions for Falsterbohalvöns havsområde at
www.lansstyrelsen.se/skane/naturreservat.

Ormvråk
Buteo buteo

Common  
buzzard

Bivråk
Pernis apivorus
Honey buzzard

Röd glada
Milvus milvus

Red kite

Enkelbeckasin
Gallinago gallinago

Common snipe

Klockgentiana
Gentiana  

pneumonanthe 
Marsh gentian

Klockljung
Erica tetralis

Cross-leaved 
 heath

Ljung
Calluna vulgaris

Heather

En vidsträckt himmel över blommande ljung. Soliga höstdagar fylls luften av  
rovfåglar som snurrar sig allt högre upp i luften innan de glider ut över havet.  
Ett skådespel som samlar fågelskådare från när och fjärran.

Mer än halva Falsterbohalvön var ett öppet hedlandskap för 150 år sedan. Den ursprungliga 
ekskogen hade under medeltiden huggits ned till bränsle och virke. Idag är bara Skanörs 
ljung kvar som påminnelse om hur människan format landskapet här på Falsterbohalvön.

Välkommen till Skanörs Ljung

A wide sky above flowering heather. The air full of raptors circling 
higher and higher in the air before gliding out across the sea.  

A spectacle that attracts birdwatchers from near and far in early autumn.

More than half of the Falsterbo Peninsula was open heathland 150 years ago.  
The original oak forest was cut down in the Middle Ages to provide fuel and timber. 
Today, only Skanörs Ljung Nature Reserve remains as a reminder of how humans 
have shaped the landscape on the peninsula. 

Out on the heath, which is one of the largest wet heaths in Europe, you find a  
mosaic of wet and dry areas. Rare species such as marsh gentian, common  
slender eyebright and oblong-leaved sundew, an insectivorous plant, grow among 
common heather and bell heather. Heaths must be managed so as not to become 
overgrown. Grazing cattle keep the heath open, and in spring, smaller areas are 
burned to rejuvenate the heather.

The nature reserve also protects coastal meadows on both sides of the peninsula. 
Ängsnäset, a wetland area to the south, is a valuable breeding site as well as a 
resting place for migrating waders. Access to this area is prohibited between  
1 April and 15 July, to ensure that the wet grassland birds can breed undisturbed.
Within the Falsterbohalvöns havsområde Nature Reserve, which comprises the waters around the Falsterbo 
Peninsula, there are regulations which tell you where, when and how you can navigate in the aquatic area 
when e.g. wind surfing, kite surfing or going by boat. See separate information boards for this reserve. Where 
Falsterbohalvöns havsområde overlaps with Skanörs Ljung, the regulations of both reserves apply.

Ute på ljungheden, som är en av Europas största fukthedar, 
finns en mosaik av våta och torra områden. Sällsynta arter 
som klockgentiana, ljungögontröst och småsileshår, 
en köttätande växt, växer bland ljung och klockljung. 

En ljunghed måste skötas för att inte växa igen. Ute på heden 
finns nötboskap som håller borta igenväxningen och när våren 
kommer bränns mindre områden för att förnya ljungen.

Naturreservatet skyddar även strandängar på båda sidor av 
halvön. Ängsnäset, ett strandängsområde i söder, är ett  
värdefullt häckningsområde och fungerar även som rastplats 
åt flyttande vadarfåglar. Här är det beträdnadsförbud mellan 
1 april och 15 juli för att ge de häckande strandängsfåglarna 
lugn och ro. 


