NATURRESERVAT
Välkommen till naturreservatet Salvikens strandängar
Barsebäck

Marbäcken

Strandskata
(Haematopus
ostralegus) häckar
oftast på havsstränder.
Den är mycket
högljudd. Fågeln
söker sin föda bland
stenar och på gyttjiga
stränder.

Förutom sommaren är höst, vinter och tidig vår
utmärkta tider för ett besök på Salvikens strandängar.
Området är en viktig rast- och övervintringslokal för
många flyttande fåglar. Här kan man få se mängder
med olika vadarfåglar, änder och gäss. En disig
vinterafton när gässen flyger lågt på sin väg ut för att
övernatta i havet är en mycket speciell upplevelse!
Sandstranden och marsklandet med sandrevlar
bjuder på typiska växter som sodaört och marviol.
De betade ängarna håller en rik flora av växter som
trift och oxtunga.

The typical species found on the sandy beach and
the marshland with sandbanks includes prickly
saltwort (Salsola kali) and sand rocket (Cacile
maritima). The grazed coastal meadows have a rich
flora of plants such as thrift (Armeria maritima) and
alkanet (Anchusa officinalis).
A walk along the path close to the shore takes you
past reminders from the Second World War in the
form of some bunkers which were a part of the PerAlbin Line. This was created along the coast of Skåne
as a defence against an invasion from the sea.

Föreskrifter

Naturreservatet Salvikens strandängar
bjuder på badvänlig sandstrand, torra betade
strandängar och tångbankar. Ett grunt
marskland med sandrevlar friläggs vid lågvatten.
De välbetade ängarna är en förutsättning för
att många av de fågelarter som är typiska för
det skånska kustlandskapet ska finna lämpliga
häckningsplatser.
Salviken är omtyckt av andfåglar och skrakar.
Det finns fina platser att häcka på och det grunda
vattnet gör det lätt både för de fåglar som vill beta
växter och dem som fångar fisk eller skaldjur.
Den långgrunda havsstrandens sandrevlar gör att
vadarfåglar som skärfläcka och strandskata lätt kan
hitta småkryp.

Tofsvipa (Vanellus
vanellus) varslar om
vårens ankomst
och är därför alltid
lika välkommen.
Den till synes planlösa,
akrobatiska, flykten,
dess kraftiga stämma
och hetsiga humör är
utmärkande drag.

Salviken is well liked by ducks and sawbills. There are
good nesting sites and the shallow water means that it
is good for the birds which like to graze the plants and
for those that like to catch fish or shellfish. The sandy
banks under the shallow water make it easy for wading
birds such as pied avocets (Recurvirostra avosetta)
and oyster catchers (Haematopus ostralegus) to find
small creatures. Birds such as lapwing (Vanellus
vanellus) and yellow wagtail (Motacilla flava) like the
grazed meadows.

Autumn, winter and the early spring are also excellent
times of the year to visit the coastal meadows at
Salviken. The site is an important overwintering and
resting place for many migrating birds. You can see lots
of different wading birds, ducks and geese. A misty
winter afternoon when the geese fly low on their way to
spend the night at sea is a very special experience!

Inom Naturreservatet Salvikens strandängar är det förbjudet att:

Salviken
Gulärla (Motacilla flava)
gillar de öppna ängarna
med betesdjur. Den
utnyttjar gärna att de
betande djuren skrämmer
upp insekter som ärlan
kan fånga. De häckar på
marken.

Skärfläcka (Recurvirostra
avosetta) använder sin speciella
näbb för att rota efter småkryp
på de grunda stränderna och
sandbankarna i Salviken.
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Puktörneblåvingen
(Polyommatus idas)
sitter här på en
käringtand (Lotus
corniculatus), en av
de värdväxter den är
beroende av.

Barrskog

Vikhög

• gräva eller på annat sätt skada fast
naturföremål eller ytbildning,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt
skada levande eller döda träd och
buskar eller gräva upp växter,
• avsiktligt störa djurlivet,
• medföra ej kopplad hund eller annat
lösgående husdjur under tiden 1 mars
– 30 september,
• göra upp eld,
• tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
• varaktigt lägga upp båt eller annan
farkost utan länsstyrelsens tillstånd,
• framföra motordrivet fordon,
• på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc,
• anbringa tavla, plakat, affisch,skylt,
inskrift, eller därmed jämförlig anordning.
Länsstyrelsen vill också upplysa om att
förbud mot allt fiske råder under tiden 15
september till 30 april i en halvcirkel med
300 meters radie utgående från centrum
av Marbäckens mynning.
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Regulations

Within the coastal meadows
of Salviken Nature Reserve
it is forbidden to:
• Dig up or damage in any other way
any natural formations or surfaces,
• Break branches, fell or damage in any
other way living or dead trees and
bushes or dig up plants,
• Intentionally disturb wildlife,
• Bring dogs or any other pets not on a
lead between the 1st March and 30th
September,
• Make a fire,
• Camp or park up a caravan, camper
van or equivalent,
• Permanently moor a boat or other
vehicle without permission from the
County Administrative Board,
• Drive motor-driven vehicles,
• Use radios, musical instruments, stereos or other equivalent sound systems in a way that will disturb others,
• Put up posters, signs, plaques, notices or equivalent items.
The County Administrative Board
would also like to inform that fishing is
forbidden between the 15th September
and 30th April in the area which
forms a half circle, with a radius of
300 metres centred at the mouth of
the Marbäcken stream.
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Naturreservatet Salvikens strandängar omfattar cirka 38 hektar landområde. Syftet med
reservatet är att bevara områdets öppna karaktär genom bete så att goda fågelbiotoper
erhålles främst för vadarfåglar. Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne. Hela området ingår i EU´s
ekologiska nätverk av skyddadeområden, Natura 2000.
www.lansstyrelsen.se/skane

Här är du

En promenad längs den strandnära stigen
passerar förbi minnen från andra världskriget i
form av några bunkrar som ingick i Per-Albinlinjen.
Denna upprättades längs Skånes kust som ett försvar
för invasion från havet.

You are here

Marviol (Cacile maritima) växer på
tångvallarna på sandiga stränder.
Den doftar gott.

Trift (Armeria maritima) kan
man knappast undgå att få syn
på i Salvikenreservatet. Den
växer på sandmarker eller på
klippor.

Salviken Nature Reserve covers an area of approximately 38 ha of land.
The aim of the Nature Reserve is to conserve the
open character of the site by grazing
so that favourable bird habitat is obtained
primarily for wading birds. Site manager: County
Administrative Board of Skåne. The whole site
is included in the EU’s ecological network of
protected sites; Natura 2000.
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The coastal meadows of Salviken Nature
Reserve include a sandy beach good for
swimming; dry grazed coastal meadows and seaweed
banks. A shallow marshland with sandy banks is
exposed at low tide. The fact that the meadows are
well grazed is key, if many of the bird species typical
of the coastal landscape in Skåne, are to find suitable
nesting sites.

