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Välkommen till Östra Bosjöklosterhalvön – gäddornas lekplats 

I hundratals år har människor kunnat njuta av 
utsikten över de öppna strandängarna med 
Ringsjön i bakgrunden. Våra förfäder har sedan 
stenåldern levt av den bördiga marken och fiske 
från sjön. De gamla, knotiga ekarna minner 
om Bosjöklosters bruk av marken som äng på 
1800-talet. 

Gäddorna leker 
På våren händer något märkligt – gäddorna tar sig 
upp på de översvämmade ängarna för att leka. Kring 
strandängens växter lägger de sin rom i det grunda 
uppvärmda vattnet. Ett par veckor senare har en ny 
uppsättning smågäddor kläckts. Strandängar som 
denna är mycket viktiga för gäddans överlevnad och 
Ringsjöns välmående. 

Betande kor = naturvård 
Kor håller efter strandängens växtlighet så att inte träd, 
buskar och vass brer ut sig. Det grunda vattnet på den 
översvämmade ängen kan då snabbt värmas upp av 
vårsolen och gäddornas ägg och yngel kan utvecklas 
snabbare. 

Fågelliv 
Det är inte bara gäddorna som trivs på den betade 
strandängen. Har vi tur kan också vadarfåglar, som 
rödbena och tofsvipa, föda upp sina ungar här. 
Det finns gott om rovfåglar i området. Du kan se 
fiskgjusen störtdyka efter fisk och vintertid kan 
havsörnen majestätiskt glidflyga över sjön. 

I en sjö med mycket rovfisk kan man slippa kraftiga 
algblomningar på sommaren: 

Finns det gott om rovfisk som äter djurplanktonätande 
småfisk, så blir det gott om djurplankton som i sin tur 
äter växtplankton (alger). Med färre växtplankton blir 
vattnet klarare, vilket gynnar gäddan som jagar med 
hjälp av synen. 

Havsörn 

Haliaeetus albicilla 
White-tailed eagle 

”Frisk” sjö – gott om rovfisk ”Övergödd” sjö – ont om rovfisk

Växtplankton 
(alger)

Phytoplankton

Djurplankton

Zooplankton

Fisk som äter 
djurplankton

Zooplankton 
eating fish

Rovfisk

Predatory fish

Fiskgjuse 

Pandion haliaetus 
Osprey 

Fackelblomster och 
gåsört trivs på öppen, 
fuktigt strandmark. 

Gåsört 

Potentilla anserina 
Silverweed 

Fackelblomster 

Lythrum salicaria 
Purple loosestrife 

For hundreds of years, people have enjoyed the view out 
over the open coastal meadows with Lake Ringsjön in the 

background. Our forefathers have lived off the fertile soils and fish 
from the lake since the Stone Age. The old, gnarly oaks reflect the 
fact that Bosjökloster was used as a meadow in the 1800s. 

Coastal meadows like these are very important for the survival and 
breeding of pike, and in turn for the well-being of Lake Ringsjön.  
Cows keep the vegetation under control, so that trees, bushes and 
reeds do not take over. 

The shallow water which floods the meadow warms up quickly 
in the spring sunshine and means that the eggs and young of the 
pike can develop more quickly. 

On the grazed coastal meadows, wading birds, such as redshank 
and lapwings rear their young. You can see ospreys diving for 
fish and in the winter the white-tailed eagle can be seen gliding 
majestically over the lake. 

Föreskrifter 

Inom reservatet Östra Bosjöklosterhalvön är det förbjudet att: 

• skada fast naturföremål eller ytbildning, 

• elda utanför anvisade områden, 

• ställa upp eller övernatta i tält, husbil, husvagn eller motsvarande, 

• plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, lavar eller 
vedlevande svampar, 

• avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved, 

• avsiktligt störa eller påverka djurlivet, 

• medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, 

• framföra cykel eller annat fordon, eller rida, 

• sätta upp tavla, affisch, skylt, skrift eller därmed jämförlig anordning 
annat än på anvisade platser. 

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att: 

• samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar eller musslor. Enstaka 
exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter 
mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används. 

Regulations 

Within Östra Bosjöklosterhalvön Nature Reserve it is forbidden to: 

• damage natural geological formations or surfaces, 

• light a fire, other than in designated places, 

• park up or stay overnight in a tent, camper van, caravan or equivalent, 

• pick, dig up or in any other way damage plants, lichens or wood-living 
fungi, 

• intentionally break, or collect and take away dead wood or use it for 
lighting a fire, 

• intentionally disturb wildlife, 

• bring dogs or other pets not on a lead, 

• put up posters, signs, plaques, notices, or equivalent items other than 
in designated places. 

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

• collect invertebrates, such as beetles or mussels. Individual examples 
may however be collected on the basis that this is not forbidden 
according to the species protection regulations and that traps are not 
used. 

Naturreservatet Östra Bosjöklosterhalvön bildades 2012 och omfattar 135 ha, 
varav 96 ha är vatten. Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla ett 
område för friluftslivet och bevara, restaurera och utveckla ett område för den 
biologiska mångfald som är knuten till strandängen, vattenområdet och de 
solitära ekarna. 

Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län. 

www.lansstyrelsen.se/skane 

Östra Bosjöklosterhalvön Nature Reserve was created in 2012 and 
covers an area of 135 ha, of which 96 ha are water. The aim of the 

nature reserve is to conserve and develop the area for recreation and to 
conserve, restore and develop the area for the 
biodiversity associated with the coastal meadows, 
the water and the solitary oak trees. 

Site manager: County 
Administrative Board of Skåne. 
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