NATURRESERVAT
NATURRESERVAT
Välkommen till Fjärestad-Gantofta

– i ådalens svalkande skugga

Föreskrifter
Inom Fjärestad-Gantofta naturreservat är det förbjudet att:
• avsiktligt störa djurlivet eller betande djur,
• skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved,

Den mindre hackspetten är
strandskogarnas fågel. Den hackar
gärna sitt bohål i al, asp och björk.
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• medföra okopplad hund annat än vid jakt,

Luscinia luscinia
Thrush nightingale

• framföra cykel eller annat fordon, samt rida annat än på väg,
• ställa upp husvagn eller husbil eller motsvarande,
• tälta mer än en natt,
• göra upp eld eller använda engångsgrill,
• inplantera för området främmande växter eller djurarter,
• bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning,
• nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan aktivitet som kan
inverka störande på naturmiljön eller det rörliga friluftslivet,
• på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

Gantofta

• gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fasta naturföremål eller ytbildning,
• utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

Mindre hackspett
Dendrocopos minor
Lesser spotted woodpecker

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
• fånga och bortföra djurarter från naturreservatet, samla in insekter eller andra djur med
dödande fällor, eller på annat sätt skada djurlivet,
• samla in vedlevande svampar,
Karta: Katarina Månsson. Illustrationer, text och layout: Katarina Månsson. 2014.

I skydd av strandskogen
Åns strandskogar är snåriga och frodiga och på våren
skiftar marken i gul-vitt av svalört och vitsippor. Luften
är fylld av fåglarnas sång – allt från härmsångarens och
näktergalens avancerade serenader till gransångarens
enkla silt-salt-salt-silt. Murkna och håliga träd ger
boplats åt hackspettar och andra hålbyggande fåglar
som nötväcka och talgoxe.

• lägga upp geocachingplats.

Västregård

Regulations
Within Fjärestad-Gantofta Nature Reserve it is forbidden to:
• intentionally disturb wildlife or grazing animals,
• damage living or dead trees and bushes or any other vegetation, or remove dead wood,

Deciduous- or mixed woodland

Löv- eller blandskog

• bring dogs not on a lead, other than when hunting,

Övrig öppen mark

• cycle or drive any other vehicle, or ride other than on the roads,

Other open land

• park up caravans or camper vans or equivalent,

Odlad mark

• camp for more than one night,

Arable land

Strömmande vatten och lekande öring
I det strömmande, klara vattnet är djurlivet rikt.
Här finns många olika arter av fisk och på hösten
vandrar havsöringar in från havet och leker i ån.
Det finns gott om småkryp också, något som
forsärlan kan glädjas åt när den letar efter mat.
For thousands of years, the River Råån has worn its way
through layers of moraine and bedrock of sandstone
and shale. Our forefathers settled in the fertile landscape around
the river, as early as the Stone Age. Remains have been found
in the form of pieces of skeleton, flint tools and pieces of amber
in the passage tomb to the east of Gantofta. Another thing our
forefathers took with them to the grave – the secret surrounding
the sharpening grooves. It still remains a mystery, as to how these
strange markings in the sandstone by the river were formed.
The woodlands along the shore of the river are lush and dense
with bushes. In the spring, lesser celandine and wood anemone
make the ground shimmer in yellow and white. The air is filled
with birdsong – everything from the advanced serenades of the
icterine warbler and nightingale, to the simple chiff-chaff song
of the chiffchaff. Decaying and hollow trees provide homes for
woodpeckers and other hole-nesting birds such as nuthatches
and great tits.
There is a rich wildlife in the streaming, clear water. There are
many different species of fish and in the autumn, brown trout migrate
in from the sea and spawn in the river. There are lots of insects
as well, something that makes the grey wagtail happy when it is
searching for food.

• sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning med undantag
för gränsmarkeringar och reservatsskyltar.

Reserve boundary

Reservatsgräns

• light a fire or use a disposable barbeque,

Parkering

• introduce foreign (for the site) plant or animal species,

Fornlämning

• undertake scientific research which involves taking samples or the installation
of equipment,

Markväg/gångväg

• use the site for competitions, exercises, camps or any other activity which may disturb
the natural environment or recreation,

Car parking
Ancient monument
Footpath

Här är du

En blå jungfruslända har
precis lämnat sitt larvskinn.
Calopteryx virgo
Beautiful demoiselle damselfly
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Den märkliga ålliknande
fisken bäcknejonöga
trivs i det snabbt
strömmande, syrerika
vattnet. Den lever större
delen av sitt liv som
yngel. Som vuxen äter
den inget.
Lampetra planeri
Brook lamprey

• use radios, musical instruments or any other sound systems in a way that is disturbing,

You are here

0

• dig, bore, paint or in any other way damaged natural objects or formations,
• erect any kind of installation or put out any foreign (for the nature reserve) objects,
• put up signs, posters, plaques, inscriptions, or any other equivalent items, with the
exception of boundary markers and nature reserve signs.

Without permission from the County Administrative Board it is also
forbidden to:

Sliprännor

100 200 300
Meter

Svalört växer i den
fuktiga, näringsrika
strandskogen.

Den praktfulla gula
svärdsliljan blommar
i maj intill dammen vid
Västergårdsravinen.

Ranunculus ficaria
Lesser celandine

Iris pseudacorus
Yellow flag iris

• trap and take away animals from the nature reserve, collect in insects or other animals
with traps which result in death, or in any other way injure wildlife,
• collect wood-living fungi,
• put out geocaches.

Naturreservatet Fjärestad-Gantofta bildades 2011 och omfattar ca 40 ha. Syftet med
reservatet är att bevara och utveckla reservatets värden avseende geologi, natur,
kulturhistoria och rekreation för framtiden.

Länsstyrelsen Skåne, © Lantmäteriet

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.
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne.

Forsärlan letar mat
invid ån.

www.lansstyrelsen.se/skane

Motacilla cinerea
Grey wagtail

Managed by: County Administrative
Board of Skåne.

Karta: Katarina Månsson. Illustrationer, text och layout: Katarina Månsson. 2014.

Sliprännor och pilspetsar
I årtusenden har Rååns vatten slipat sig ner genom
lager av morän och berggrund av sandsten och skiffer.
Här i det bördiga landskapet kring ån bosatte sig
våra förfäder redan på stenåldern. Man har hittat
spår efter dem i form av skelettdelar, flintverktyg och
bärnstenspärlor i gånggriften öster om Gantofta.
En sak till tog våra förfäder med sig i graven –
hemligheten kring sliprännorna. Dessa märkliga
spår i sandstenen invid ån, som vi än idag inte vet
hur de kommit till.

Näktergal

Näktergalen trivs också i de täta
snåren kring ån. Den är svår att få syn
på men den starka sången tar man
inte miste på.

!

!

Rååns dalgång skapar variation i det flacka,
omgivande jordbrukslandskapet. Genom reservatet
rinner Råån och Kovlebäcken genom sina ringlande
fåror som kantas av frodig lövskog. Här har ovanliga
mossor och lövskogens fåglar funnit en fristad.

