NATURRESERVAT
Välkommen till
naturreservatet Mälarhusen

Mälarhusen

Naturreservatet Mälarhusen gränsar till det betydligt större reservatet
Sandhammaren. Tillsammans skyddar de trädklädda sanddyner med
solbelysta gläntor innanför stranden.
Det sägs att det var Karl XI som på 1600-talet lät hugga ned de sista
delarna av den ursprungliga ekskogen. Resultatet blev ett öppet, betat
kusthedslandskap. Men allteftersom befolkningen växte blev djuren
för många. Trampet och betet gjorde att vegetationen försvann och
sanden släpptes fri. Då började det stora arbetet med att plantera tall
för att hindra sanden att nå det omgivande jordbrukslandskapet.

Mälarhusens
strandbad

Här i Mälarhusen dominerar tallen i skogen medan det i grannreservatet Sandhammaren finns en hel del ek. Den småväxta och
knotiga eken som är typisk för skogar längs havet kallas ekkratt.
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Området har fått utveckla sig fritt och består idag av olika miljöer
beroende på om marken är torr eller våt. Variationen skapar goda
förutsättningar för en rik mångfald av växter, djur och svampar.

Mälarhusen Nature Reserve borders on the significantly larger
Sandhammaren Nature Reserve. Together, the reserves protect
wooded sand dunes with sunlit glades.
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It is said that king Karl XI in the 17th century ordered the last areas of the
original oak forest to be cut down. The result was an open, grazed coastal
heath landscape. But as the population grew, so did the number of animals.
Too much trampling and grazing meant that the vegetation disappeared and
the sand became exposed. A large-scale project of pine planting began to
prevent the sand from reaching the surrounding agricultural landscape.
Here in Mälarhusen, pine dominates the forest, whereas the neighbouring
Sandhammaren reserve contains quite a lot of oak. The gnarled, slow-growing
oak, is typical for coastal forests.
The area has been allowed to develop freely and today consists of different
environments, depending on whether the ground is wet or dry. This variation
creates favourable conditions for a rich diversity of plants, animals and fungi.

Föreskrifter
Inom naturreservatet är det förbjudet att:
• sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning
– informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna,
• fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,
• plocka, gräva upp eller på annat sätt göra åverkan på kärlväxter, mossor och
lavar,
• fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
• bortforsla ved från området,
• på ett störande sätt använda radio, musikspelare, musikinstrument eller
motsvarande,
• framföra motordrivet fordon,
• tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
• rida eller köra med häst,
• göra upp eld,
• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
• anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Regulations
Within the grounds of the reserve it is forbidden to:
• put up notice boards, signs, posters, papers strips, or similar, or make
inscriptions. This does not apply to reserve information boards and signs
or landmarks,
• catch or collect insects or other animals, or in any other way disturb wildlife,
• pick, dig up, or in any other way damage vascular plants, mosses or lichens,
• fell or in any other way damage living or dead trees or shrubs,
• remove wood from the area,
• in a disturbing manner use radios, music players, musical instruments,
or similar,
• drive motorised vehicles,
• camp, or park caravans, camper vans, or similar,
• ride or drive horses,
• light fires,
• bring unleashed dogs or other loose pets,
• organise competitions that may disturb the natural environment.

Naturreservatet Mälarhusen bildades 2003 och omfattar ca 46 hektar. I området ingår
vattenområdet från vattenlinjen till ett djup av 3 m. Syftet med reservatet är att utveckla
biologisk mångfald genom att långsiktigt bevara ett område dominerat av tallskog och
sanddynbildningar, där naturliga processer ska tillåtas styra dynområdenas utveckling.
Syftet är också att bevara och tillgodose ett område av stor
betydelse för allmänhetens rörliga friluftsliv.
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