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Föreskrifter
Inom Domsten – Vikens 
naturreservat är det förbjudet 
att:

• framföra eller sjösätta vattenskoter 
eller motsvarande farkost,

• färdas fortare än 5 knop med 
vattenfarkost,

• gräva eller på annat sätt skada 
naturföremål eller annan fast 
ytbildning, 

• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt 
skada levande eller döda träd och 
buskar eller att skada vegetationen i 
övrigt,

• plocka eller gräva upp växter,
• tälta eller ställa upp husvagn, husbil 

eller motsvarande,
• göra upp eld annat än på område 

inom 5 m från strandlinjen med 
undantag av sandstrandspartier som 
utmärkts på karta under den tid då 
eldningsförbud ej råder,

• medföra ej kopplad hund eller annat 
lösgående husdjur,

• beträda eller rida inom område 
som är inhägnat i avsikt att skydda 
vegetation och mark,

• rida under tiden den 1 juni - den 1 
september,

• framföra motordrivet fordon annat än 
på härför anvisad väg och plats,

• parkera annat än på särskilt anvisad 
plats,

• lägga upp båtar på stranden utan 
Länsstyrelsens tillstånd,

• på ett störande sätt använda 
radioapparat, grammofon, 
bandspelare eller motsvarande,

• anbringa tavla, affisch, skylt , inskrift 
eller därmed jämförlig anordning – 
informations och naturreservatsskyltar 
undantagna.

Regulations
Within Domsten – Vikens 
Nature Reserve, it is 
forbidden to:

• drive or launch jet skis or equivalent 
vehicles,

• travel faster than 5 knots in a 
watercraft,

• dig up or in any other way damage 
natural objects or formations, 

• break branches, fell or in any other 
way damage living or dead trees and 
bushes or damage the vegetation in 
any way,

• pick or dig up plants,
• camp or park up caravans, camper 

vans, or their equivalent,
• light a fire other than in the area which 

is within 5 m of the shoreline, with the 
exception of sandy areas which are 
marked on the map, during the period 
when a fire ban is not in place, 

• bring dogs or any other pets not on a 
lead,

• enter or ride within an area which is 
fenced, with the intention of damaging 
the vegetation or the ground,

• horse ride between 1st June and 1st 
September,

• drive a motor vehicle other than on 
designated roads and areas,

• park other than in specifically 
designated car parks,

• pull up boats on the shore without 
the permission of the County 
Administrative Board,

• play radios, gramophones, sound 
systems or equivalent in a way which 
is disturbing,

• put up posters, signs, plaques, 
notices, inscriptions or any equivalent 
items – with the exception of 
information and nature reserve signs.

Välkommen till Domsten – Vikens naturreservat  – kusthed och hav

Naturreservatet Domsten – Viken är en rest av den 
vidsträckta allmänningen Kulla Fälad. Det är en 
del av ett gammalt kusthedslandskap som under 
lång tid främst har utnyttjats som  betesmark.

Sand och sten
Marken är numera ett sandhedsområde med en 
smal, stenig strand. På sina ställen förs sand upp av 
vågorna och det bildas ibland tångvallar. Tången med 
inblandning av musselskal och snäckor ger en bild av 
hur havsbotten utanför ter sig.

Vindpinad skog
De skogklädda delarna består mest av planterad 
bergtall med inslag av ek och björk. Ört- och 
gräsfloran på kusthedsområdet förändras i takt med 
slitage och kaninernas betning. Kalätna, torra, partier 
ger plats för mossor och lavar.

Fågel och fisk
Den grunda stranden används som rast- och 
matplats av flyttande vadarfåglar. Reservatet sträcker 
sig ut till tremeterskurvan. Havet utanför ingår i 
Grollegrunds marina naturreservat som omfattar cirka 
1580 ha. De grunda hårdbottnarna är viktiga som bland 
annat lek- och födosöksplatser för fisk.

Naturreservatet Domsten – Viken bildades 1984 och har sedan utvidgats. Nu gällande beslut är från 2011 
och reseravtet omfattar cirka 52 ha. Syftet med reservatet är att bevara det markhistoriskt intressanta 
öppna hedlandskapet, trygga tillgången på bad- och friluftsområde samt skydda och bevara marina miljöer. 
Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne.       
Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.  

www.lansstyrelsen.se/skane

Domsten – Viken Nature Reserve was created in 1984 and has since 
been extended. The current designation is from 2011 and the Reserve covers an area of some 

52 ha. The aims of the Reserve are to conserve the historically interesting open heathland landscape, 
to provide safe access for swimming and recreation as 
well as to protect and conserve the marine environments.                        
The Nature Reserve is managed by the County 
Administrative Board of Skåne.      
The site is also included in the EU’s ecological network of 
protected sites; Natura 2000. 

Domsten-Viken Nature 
Reserve is the remains of the 

extensive pasture, Kulla Fälad. It is 
a part of an old coastal heathland 
landscape which has long been 
used by man, primarily for grazing.
 
Sand and stones
The area is now a sandy heath with 
a narrow, stony beach . In places, 
the sand has been pushed up by 
the waves and sometimes forms 
banks covered in seaweed. The 
seaweed mixed with shells from 
mussels and other shellfish, gives 
us an idea of how the seabed looks 
further out.

Woodland shaped by the wind
The wooded areas consist 
mainly of planted mountain pine 
with patches of oak and birch.                          

The flowers and grassland on the 
coastal heath change according to 
the erosion and the rabbits’ grazing. 
Dry patches, grazed bare, provide 
space for mosses and lichens.

Birds and Fish
The shallow shore is used by 
migrating wading birds for resting 
and feeding. The Nature Reserve 
extends out to the three metre 
contour line. The marine area 
beyond is included in Grollegrund 
marine Nature Reserve which 
includes approximately 1580 ha. 
The shallow, hard sea bed is an 
important breeding and foraging 
ground for fish. 

Havsris (Ahnfeltia picata) och 
sandräka (Crangon crangon) är 
vanliga arter i den marina delen 
av reservatet.

A red seaweed and brown 
shrimp

Större strandpipare 
(Charadrius hiaticula) är 
en vanlig liten vadare 
som kilar snabbt omkring 
i jakt på insekter vid 
stränderna.

Common ringed plover

Blåmussla (Mytilus edulis). 
Deras tomma skal är vanliga 
fynd på stranden. 

Blue mussel

Trift (Helichrysum arenarium) 
kan man finna på de torra, 
solvarma, sandmarkerna.

Thrift

Viildkaprifol (Lonicera 
periclymenum) 

Wild honeysuckle

Kärleksört (Sedum 
telephium) sågs som 
ett bevis på att kärleken 
blostrade. 

Orpine

Backtimjan (Thymus 
serpyllum) sprider en svag 
doft när man promenerar 
över de sandiga markerna.

Breckland thyme

Storskarv (Phalacocorax 
carbo) syns ofta sittande 
på stenar ute i havet, 
antagligen för att torka 
vingarna.

Cormorant

Övrig öppen mark

Löv- eller blandskog

Odlad mark

Reservatsgräns

Parkering

Här är du
You are hereReserve boundary

Car parkingDeciduous- or mixed woodland

Arable land

Other open land 

Skåneleden
Skåneleden trail

Markväg/gångväg
Footpath

Eldningsområde, se Föreskrifter
Fire sites, see the regulations


