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Välkommen till Löddeåns mynning 
Värdefullt fågelområde året om 
Ängs- och vassområdena vid Löddeåns mynning har en värdefull 
häckfågelfauna med bl.a. årta, skedand, brun kärrhök, vattenrall, tofsvipa, 
rödbena och skäggmes. Norr om ån häckar vissa år även skärfläcka, 
större strandpipare och småtärna. På hösten rastar ett stort antal 
ljungpipare, gäss och änder i området, liksom många snäppor och 
spovar. Snösparvar och vinterhämplingar är ofta sedda vinterfåglar. 

Välbetade strandängar och täta bladvassområden 
De flacka betade strandängarna innehåller salt- och sötvattenpåverkade 
fuktängar omväxlande med torrängsvegetation. Bladvassområdena 
söder om ån skapar tillsammans med betesmarkerna en variation som 
ger förutsättningar för den varierade fågelfaunan. 

När vattenvägarna var de viktigaste handelsvägarna 
I havet utanför Löddeåns utlopp ligger Lödde kar, rester av en sten- 
och timmerkonstruktion på 160 gånger 8 meter. Den har tolkats som 
en hamnanläggning. Här har troligen stora, djupgående skepp lastat 
om till mindre båtar, för vidare transport uppför Löddeån. Lödde kar 
har daterats till senare delen av vikingatiden, cirka år 950 -1100. 

6000 år gammal strandvall 
Parallellt med kustlinjen i södra delen av reservatet ligger en markerad 
strandvall. Den bildades under en period när havsytan stod flera meter 
högre än nu, den så kallade Littorinatiden. Flera strandvallar längs våra 
kuster bildades vid samma tid. 

-Löddeåns mynning utgörs egentligen av två skilda naturreservat norr res
pektive söder om åmynningen. Den norra delen belades redan 1952 med 
beträdnadsförbud, som 1964 övergick till naturreservat. Den södra delen blev 
reservat 1970. Båda reservaten har senare utökats och omfattar tillsammans 
drygt 91 ha landområde samt vattenområdet ut till 3 meters djup. 
Naturreservaten förvaltas av Länsstyrelsen. De ingår i EU´s ekologiska nätverk 
av skyddade områden, Natura 2000. 

Syftet med reservaten är att bevara områdets öppna karaktär genom bete 
och slåtter på ett sådant sätt att en god livsmiljö för fåglar, främst vadare, 
bibehålls. Området längs Littorinavallen i söder är av geologiskt intresse samt 
av vikt som närströvområde. 

Brun kärrhök 
Circus aeruginosus 

Visa hänsyn i naturen
Till skydd för områdets naturvärden har länsstyrelsen utfärdat särskilda 
bestämmelser. 
Inom reservatet gäller förbud att:
- 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,
- 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,
- under tiden 15 april - 15 juli landstiga eller beträda landområde inom
  reservatet som markerats på kartan,
- göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser. 

Dessutom gäller för reservatet söder om å-mynningen förbud att rida utanför 
markerad ridstig, 
samt för reservatet norr om å-mynningen förbud att tälta eller ställa upp 
husvagn, campingbil eller motsvarande. 

Vi påminner också om gällande hastighetsbegränsning till 3 knop och 
ankringsförbud under tiden 15 april - 15 juli inom Löddeåns mynning samt 
angränsande delar av Lommabukten. 

Länsstyrelsen i Skåne län Lst m 2006. Illustration: Peter Elfman
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