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NATURRESERVAT 
Välkommen till Skärsnäs naturreservat 

Hårklomossa (Dichelyma 
capillaceum) växer på 
stenar och trädrötter 
i strandkanter med 
varierande vattenstånd 
där den kan dränkas 
någon gång om året. 

Skärsnäs naturreservat är klätt med 
ädellövskog och strandnära grova tallar. 
I söder gränsar reservatet till ett ålderdomligt, 
småskaligt, odlingslandskap med ett flertal 
boningshus och uthuslängor. Längst i norr 
finns rester efter ett stenbrott som vittnar 
om en industriverksamhet grundad på den 
högkvalitativa diabasen. Området är lättströvat, 
Skåneleden löper i närheten och kanotister i 
Immeln-Raslången-Halen-systemet passerar 
längs stranden. 

Strandskogen, liksom skogen ute på öarna, 
består till delar av åldriga, grovbarkiga, tallar 
och gamla, delvis rötskadade, bokar. Tallarna är 
viktiga boplatser för många vedlevande insekter 
och bokarnas rötade ved passar som boplats för 
många skalbaggsarter. Söderut ökar inslaget av ek 
och här finns några riktigt grova ekar och bokar. 

Den ungefär 120 år gamla bokskogen är 
ursprungligen en produktionsskog där det saknas 
död ved. Den kommer att åldras, träden dö av och 
ersättas av nya. Med tiden blir bokskogen en viktig 
hemvist för en mångfald av djur- och växtarter. 

Fågellivet i Skärsnäs bjuder på småfåglar som 
trivs i bokskogen. Till sjön hör arter som fiskgjuse, 
storskrake och storlom liksom småvadare som 
drillsnäppa. 

Fiskgjuse (Pandion 
haliaêtus) häckar i toppen 
på stora träd. Där har 
den fri utsikt och känner 
sig trygg. Den kan fånga 
ganska stora fiskar med 
sina starka klor. 

Notblomster (Lobelia 
dortmanna). Den meterhöga 
växten har sin bladrosett nere 
vid sjöbotten och den bladlösa 
stjälken sticker upp några 
decimeter över vattenytan. 
Det antas att den fått sitt namn 
av att den ofta fastnat i nätet vid 
notdragning. 

Storskrake (Mergus merganser) 
häckar i ihåliga träd eller i holkar. 
Den lever av fisk i havsvikar eller 
insjöar. På hösten kan man se 
”drevkedjor” av skrakar som jagar 
in småfisk i grunda vikar där de är 
lätta att fånga. 

Drillsnäppa (Tringa hypoleucos) flyger oftast lågt 
över vattenytan med snabba vingslag. Den häckar 
vid steniga sjöstränder. 
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LandstigningsförbudÖppen mark 1 apr - 15 jul

Odlad mark Traktorväg/Gångstig

SkåneledenHöjdkurva

Reservatsgräns Här är du

Föreskrifter 
Inom Skärsnäs naturreservat är 
det förbjudet att: 

• landstiga på Högön, N Getön, S Getön, 
Gerkön, mindre ö sydväst om Högön och 
stenskravel söder om S Getön, under tids
perioden 1 april till 15 juli, 

-

• skada fast naturföremål eller ytbildning, 
• tälta eller elda utanför anvisade områden, 
• plocka, gräva upp eller på annat sätt skada 

växter eller vedlevande svampar, 
• avsiktligt bryta sönder eller insamla och 

bortföra eller elda död ved, 
• avsiktligt störa eller påverka djurlivet, 
• medföra ej kopplad hund eller annat 

lösgående husdjur, 
• anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel 

eller därmed jämförlig anordning — informa
tions- och reservatsskyltar samt gränsmärk
en undantagna. 

-
-

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens 
tillstånd 
• samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar 

eller mollusker. 

Skärsnäs naturreservat omfattar cirka 80 hektar land. Syftet 
med reservatet är att bevara och resturera ädellövskog 
bestående av främst bok, ek med inslag av 
tall och enstaka granar, där mängden död och 
döende ved är stor.  Bevara och utveckla 
områdets strandskogar, med bl a solbelysta 
tallar. Gynna de i området förekommande 
rödlistade arterna, nya kunskaper om 
rödlistade arter och naturtyper ska beaktas i 
den fortlöpande skötseln av naturreservatet. 
Skydda häckande fåglar ute på 
öarna. Bevara odlingslandskapet 
kring Skärsnäs Norregård. 
Främja det rörliga friluftslivet. 
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. 

www.lansstyrelsen.se/skane 
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Skärsnäs naturreservat är klätt med 
ädellövskog och strandnära grova tallar. 
I söder gränsar reservatet till ett ålderdomligt, 
småskaligt, odlingslandskap med ett flertal 
boningshus och uthuslängor. Längst i norr 
finns rester efter ett stenbrott som vittnar 
om en industriverksamhet grundad på den 
högkvalitativa diabasen. Området är lättströvat, 
Skåneleden löper i närheten och kanotister i 
Immeln-Raslången-Halen-systemet passerar 
längs stranden.

Strandskogen, liksom skogen ute på öarna, 
består till delar av åldriga, grovbarkiga, tallar 
och gamla, delvis rötskadade, bokar. Tallarna är 
viktiga boplatser för många vedlevande insekter 
och bokarnas rötade ved passar som boplats för 
många skalbaggsarter. Söderut ökar inslaget av ek 
och här finns några riktigt grova ekar och bokar.

Den ungefär 120 år gamla bokskogen är 
ursprungligen en produktionsskog där det saknas 
död ved. Den kommer att åldras, träden dö av och 
ersättas av nya. Med tiden blir bokskogen en viktig 
hemvist för en mångfald av djur- och växtarter.

Fågellivet i Skärsnäs bjuder på småfåglar som 
trivs i bokskogen. Till sjön hör arter som fiskgjuse, 
storskrake och storlom liksom småvadare som 
drillsnäppa. 

Välkommen till Skärsnäs naturreservat

Fiskgjuse (Pandion 
haliaêtus) häckar i toppen 
på stora träd. Där har 
den fri utsikt och känner 
sig trygg. Den kan fånga 
ganska stora fiskar med 
sina starka klor.

Notblomster (Lobelia 
dortmanna). Den meterhöga 
växten har sin bladrosett nere 
vid sjöbotten och den bladlösa 
stjälken sticker upp några 
decimeter över vattenytan. 
Det antas att den fått sitt namn 
av att den ofta fastnat i nätet vid 
notdragning.

Hårklomossa (Dichelyma 
capillaceum) växer på 
stenar och trädrötter 
i strandkanter med 
varierande vattenstånd 
där den kan dränkas 
någon gång om året. 

Storskrake (Mergus merganser) 
häckar i ihåliga träd eller i holkar. 
Den lever av fisk i havsvikar eller 
insjöar. På hösten kan man se 
”drevkedjor” av skrakar som jagar 
in småfisk i grunda vikar där de är 
lätta att fånga. 

Drillsnäppa (Tringa hypoleucos) flyger oftast lågt 
över vattenytan med snabba vingslag. Den häckar 
vid steniga sjöstränder.

Föreskrifter
Inom Skärsnäs naturreservat är 
det förbjudet att:

• landstiga på Högön, N Getön, S Getön, 
Gerkön, mindre ö sydväst om Högön och 
stenskravel söder om S Getön, under tids-
perioden 1 april till 15 juli,

• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• tälta eller elda utanför anvisade områden,
• plocka, gräva upp eller på annat sätt skada 

växter eller vedlevande svampar,
• avsiktligt bryta sönder eller insamla och 

bortföra eller elda död ved,
• avsiktligt störa eller påverka djurlivet,
• medföra ej kopplad hund eller annat 

lösgåen de husdjur,
• anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel 

eller därmed jämförlig anordning — informa-
tions- och reservatsskyltar samt gränsmärk-
en undantagna.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens 
tillstånd
• samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar 

eller mollusker.
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Skärsnäs naturreservat omfattar cirka 80 hektar land. Syftet 
med reservatet är att bevara och resturera ädellövskog 
bestående av främst bok, ek med inslag av 
tall och enstaka granar, där mängden död och 
döende ved är stor.       Bevara och utveckla 
områdets strandskogar, med bl a solbelysta 
tallar. Gynna de i området förekommande 
rödlistade arterna, nya kunskaper om 
rödlistade arter och naturtyper ska beaktas i 
den fortlöpande skötseln av naturreservatet. 
Skydda häckande fåglar ute på 
öarna. Bevara odlingslandskapet 
kring Skärsnäs Norregård. 
Främja det rörliga friluftslivet.                       
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne.

www.lansstyrelsen.se/skane
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