
NATURRESERVAT

Ålgräsäng med havsöring, aborrar, näbbgäddor och 
gömd i ålgräset, en tångsnälla.

Skärfläcka
Recurvirostra avosetta
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Tadorna tadorna

Rödbena
Tringa totanus
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Naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad 
bildades 2008. Reservatet omfattar cirka 249 hektar, varav ca 54 ha vatten. 
Syftet är främst att av zoologiska, botaniska, landskapsbildmässiga och 
kulturhistoriska skäl återskapa och bevara ett kustlandskap med traditionellt 
hävdade, havsvattenpåverkade strandängar, öppna sand- och stenstränder 
och grunda havsområden med ålgräsbestånd och revlar.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne, www.lansstyrelsen.se/skane.

Reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
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Levande fornminne
Strandängarna längs Öresund har använts som  
betesmark sedan bronsåldern och återfanns förr 
längs hela kusten. Idag finns bara enstaka områden 
kvar. Strandängarna i Lommabukten med sitt öppna 
landskap är därför ett levande fornminne och ger 
oss en bild av hur det såg ut längs Öresundskusten 
för flera tusen år sedan.

Speciella växter och djur
Strandängsbete skapar tillsammans med regel-
bundna översvämningar av salt havsvatten förutsätt-
ningar för ett unikt djur- och växtliv. Här finns en 
lågvuxen gräsvegetation med bland annat 
strandkrypa, strandaster och salttåg och 
många insekter. På Tågarps hed har över 
100 olika arter av dag- och nattfjärilar 
hittats. I skonor – sänkor som i perioder 
är fyllda av saltvatten – växer salttåliga 
växter som glasört, saltört och saltnarv. 

På Alnarps fälad och Tågarps hed häckar typiska 
strandängsfåglar som gravand, skedand, tofsvipa, 
rödbena och gulärla. Den eleganta skärfläckan med 
sin långa, uppåtböjda näbb är en annan av områdets 
häckfåglar.

Gröna undervattensängar
De grunda bottnarna i Lommabukten är en trygg 
uppväxtmiljö för olika fiskarter. I de svajande ålgräs-
ängarna kan fiskyngel hitta både mat och skydd. 
Torsk och ål är arter som använder ålgräsängarna 
till barnkammare. Här finns också flera plattfiskarter, 
exempelvis skrubbskädda, sandskädda och piggvar. 
Den långsmala tångsnällan smälter lätt in bland 
ålgräsens långa blad.

Välkommen till Södra Lommabukten

Stranden full av fågel
Vid flyttningstid gästas Lommabukten av rastande 
fåglar. På stranden och sandrevlarna vilar vadarfåglar, 
gäss, änder och olika måsfåglar. Många fåglar väljer 
att stanna kvar i området över vintern. 
Den grunda vikens vegetation och den rikliga  
mängden småfisk, kräftdjur, musslor och andra 
bottendjur som finns i bukten bildar ett aptitligt 
smörgåsbord för rastande fåglar.

                 Inom naturreservatet är det förbjudet att:

• under hela året beträda på kartan markerat vattenområde och under tiden  
15 mars – 30 september beträda reservatets landområde, 

• spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller 
ytbildning,

• plocka eller gräva upp växter, 

• göra upp eld, 

• tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

• på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning,

• utöva fritidsaktiviteter som kan störa djurlivet såsom flyga med modellplan  
eller drake, eller framföra radiostyrda farkoster i vattenområdet,

• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig  
anordning.
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