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Välkommen till Skärets naturreservat

Skärets naturreservat är ett mycket gammalt 
kultur landskap och har varit en del av 
betesallmänningen Kulla fälad. Delar av marken 
odlas numera med vallväxter. Hela området är lätt 
att vandra i och det finns gott om stigar, en del av 
dem slitna i generationer.

Ordet fälad används mest i Skåne. Det minner om 
den danska tiden och kommer av fæ (kreatur) och 
lath (ålder domligt ord för land). Fälad hänvisar till den 
gemen samma utmarken där byns djur gick på bete.

Fäladsmarken i nordvästra delen av reservatet har 
mycket lång kontinuitet som naturbete och är ett 
viktigt kulturminne. När betesdriften ånyo ökas återtar 
m arken sin karaktär av fälad med ljunghedsvegetation.

På flera ställen i reservatet finns hagmarker med 
spridda äldre träd. Hagmarkerna betas och hålls 
därigenom öppna så att framför allt ekarna kan växa till 
sig och så småningom bli mycket gamla. Åkermarken 
i reservatet nyttjas för ekologisk odling, vallproduktion 
eller som slåttermark. De trädbevuxna åkerholmarna 
är viktiga skyddade platser för fältvilt, småfåglar och 
insekter. De hålls delvis öppna genom betning.

Landskapets ålderdomliga prägel understryks av de 
gamla vackra stengärdsgårdarna och odlingsrösena 
som visar att marken brukats av människor under lång 
tid. De flesta stigarna i området är rester av gamla 
gångstigar och vägar.

Runt reservatet är bebyggelsen tät och består av 
både bostadshus och gårdar. Åker- o betesmarken i 
reservatet nyttjas av de kringliggande gårdarna.

Skäret Nature Reserve is an ancient rural 
landscape and was once a part of the Kulla 
Fälad common grazing land. Parts are now 

cultivated with fodder crops. The whole area is ea-
sily accessible and there are lots of paths, some of 
which have been worn down over generations.

The common land (fälad) to the northwest has had 
a long continuity of grazing and is an important 
cultural monument. As the grazing increases once 
again, the area has begun to regain its character as 
a pasture with heathland vegetation.

Juniper (Juniperus communis) grows on the pastures. 
The thorny bush has small yellow flowers and the 
male and female flowers sit on different bushes. The 
fruit, which is a two year old berry, is green for the 
first year and then turns frosty dark blue the following 
year. The berries are an excellent accompaniment to 
game or can be made into a drink.

In several places within the reserve there are 
pastures with scattered old trees. The pasture is 
grazed and thus kept open so that primarily the 
oaks can grow and eventually become very old. 
The fields in the reserve are used for organic fodder 

crops, or as meadows. The tree-covered islets 
within the fields are important havens for wildlife 
including small birds and insects. They are partly 
kept open by grazing.

Common whitethroat (Sylvia communis) is a 
restless little song bird which flies in and out of 
dense bushes. It sings even when it flies. Here it 
is sitting on a branch of hawthorn (Crataegus sp.) 
which grows along the woodland edges and the 
uncultivated islets in the arable fields. The berries 
and flowers produced on trees are important for 
insects and small birds. The thorny branches 
provide protection for lots of small wildlife.

The historic landscape is emphasised by the 
beautiful stone walls and clearance cairns which 
show that the land has been worked by man over a 
very long period. The majority of the paths on the 
site are the remains of old footpaths and roads.

There are lots of buildings around the reserve 
including houses and farms. The fields and pastures 
in the reserve are worked by the surrounding farms.

Ormvråk (Buteo buteo)

Buzzard (Buteo buteo)

En (Juniperus communis) 
växer på fäladsmarkerna. 
Den taggiga busken har 
små gula blommor där 
han- och hoblommorna 
sitter på skilda buskar. 
Frukten är ett tvåårigt bär 
som är grönt det första året 
och året därpå blir frostigt 
mörkblått. Bären är en 
utmärkt krydda till viltkött 
eller enbärsdricka.

Törnsångaren (Sylvia communis) 
är en rastlös liten sångare som 
far ut och in i täta buskage. Den 
sjunger även i flykten. Här sitter den 
på en kvist av hagtorn (Crataegus 
sp.) som växer i skogsbryn och 
åkerholmar, Trädets blommor 
och bär är viktiga för insekter och 
småfåglar. Genom sina taggiga 
grenar bildar det ett gott skydd för 
många småvilt.

Kanske kan man träffa på en 
huggorm (Vipera berus) i en stenig 
åkerholme. 

You might meet an adder (Vipera 
berus) in a stony uncultivated islet in 
between the arable fields.

Slåttergräsfjäril (Maniola jurtina) på 
rödsvingel (Festuca rubra).

Meadow brown butterfly (Maniola jurtina) 
on red fescue grass (Festuca rubra).
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Contour line

Path

Skärets naturreservat omfattar cirka 23 hektar. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla de natur- och 
kulturvärden som är knutna till områdets fälads- och betesmarker. Områdets skötsel ska grundas på  
traditionell markanvändning med främst slåtter och bete.  Goda förutsättningar ska skapas för växt- och djur-
samhällen som är knutna till det äldre odlingslandskapets omväxlande betes- och slåttermarker, artrika bryn 
och lövskogsdungar. Dessutom har reservatet syftet att tillgodose behovet av områden för friluftslivet genom 
att skapa goda förutsättningar för det rörliga friluftslivets behov med stigar och  
passager i ett attraktivt område.

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

   Föreskrifter

Inom naturreservatet Skäret är det förbjudet att:
• ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt 

skada mark, sten, block, naturföremål  
eller kulturlämningar

• cykla annat än på allmän eller enskild väg  
eller på i kartan markerade stigar

• rida annat än på allmän eller enskild väg  
eller på i kartan markerade stigar

• tälta eller sätta upp utrustning för övernatt-
ning, ställa upp husvagn, husbil eller liknande

• använda engångsgrill; elda med ved, kol eller 
använda grill

• ta med hund eller annat sällskapsdjur som 
inte hålls i fysiskt koppel

• på ett störande eller högljutt sätt använda 
musik- eller ljudanläggning

• uppföra någon form av anläggning eller  
placera ut för reservatet främmande föremål

• medvetet störa betesdjur
• dumpa trädgårdsavfall
• gräva upp växter
• köra motordriven cykel annat än på allmän 

eller enskild väg
• starta eller landa med luftfartyg eller flyga 

fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg,  
exempelvis drönare, på en höjd understigande 
120 meter över medelhavsnivå

• placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt,  
affisch eller liknande

Vidare är det förbjudet att utan  
Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
• placera eller sätta upp snitsel, orienterings-

kontroll eller liknande anordning annat än  
tillfälligt, högst 10 dygn, under förutsättning 
att kontaktuppgifter och datum för uppsätt-
ning anges på de utplacerade föremålen

• anordna och organisera tävling eller liknande 
arrangemang

• anordna och organisera lägerverksamhet  
eller liknande.

      Regulations

Within Skäret Nature Reserve it is forbidden to:
• remove, dig, bore, paint or in any other way 

damage the ground, stones, boulders,  
natural objects or cultural remains, 

• cycle other than on public or private roads or 
or on in the map plotted paths

• ride other than on public or private roads or 
on in the map plotted paths

• camp or erect equipment for overnight stay, 
park caravans, campers or similar

• use disposable grills; light fires of wood or 
charcoal, or use grills 

• bring dogs or other pets unless on a physical 
leash

• in a disturbing or noisy manner use music or 
sound equipment

• make any form of construction or erect  
objects alien to the reserve

• deliberately disturb grazing animals
• dump garden waste
• plant or sow plants or introduce animals
• dig up plants
• drive motorised bicycles other than on public 

or private roads
• start or land with aircraft or fly remote con-

trolled unmanned aircraft, e.g. drones, at 
altitudes below 120 metres above sea level

• place out or put up notice boards, placards, 
signs, posters or similar.

Furthermore, without written permission from the 
County Administrative Board, it is forbidden to:
• place out or put up paper strips, orienteering 

check points or similar devices other than 
temporarily, maximum 10 days, on condition 
that contact details and date of erection is 
written on the objects that have been placed out

• hold or organise competitions or similar events
• hold or organise camping activities or similar 

events. 


