NATURRESERVAT
Välkommen till Sträntemölla-Forsemölla
– kvarnarnas och hasselmusens rike

• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande eller döda
träd och buskar,

Sträntemölla är en
perfekt boplats för
fladdermusarten
barbastell.

Polyommatus semiargus
Mazarine blue butterfly

Muscardinus
avellanarius
Dormouse

Inom Sträntemölla-Forsemölla naturreservat är det förbjudet att:

• ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,

Ängsblåvinge
Hasselmus

Föreskrifter

• köra motordrivet fordon annat än på allmänna vägar och vägar som är
upplåtna för ändamålet,
• ställa upp husvagn, husbil eller liknande annat än på anvisade platser,
• elda annat än på anvisade platser,
• på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning,

Barbastella barbastellus
Barbastelle bat
t
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Vä

• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än
genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande
återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte
enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden
registreras i Artportalen eller motsvarande databas för hotade arter och att
insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
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• placera eller sätta upp fasta främmande föremål såsom tavla, skylt, affisch
eller liknande.
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
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Människa och natur har samarbetat väl för att
skapa detta omväxlande och artrika landskap.
På de sandiga backarna samsas betesmarker
och ädellövskogar. I norr rinner Södra Rörumsån,
än makligt, än strömmande, med sin höjdpunkt i
vattenfallet vid Forsemölla.
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• gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar,
naturföremål eller kulturlämningar,
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• samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka
beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot
bestämmelserna i Artskyddsförordningen.
Löv- eller blandskog

Regulations

Deciduous- or mixed woodland

Copris lunaris
Horned dung beetle

Within Sträntemölla-Forsemölla Nature Reserve it is forbidden to:

Odlad mark

• break branches, fell or in any other way damage or remove living or dead
trees, branches, or bushes,

Reservatsgräns

Reserve boundary

Parkering
Car park

Grillplats
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Primula veris
Cowslip
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• light a fire other than in designated places,

Vandringsled

• play music or a sound system in a loud or disturbing way,

Här är du

• dig, bore, paint or in any other way damage the ground, stones, stone walls,
natural objects or archaeological remains,

Meter

• catch insects, spiders, snails, or other invertebrates other than with nets,
by hand or other selective methods, with subsequent re-release within the
nature reserve. This requirement does not apply to one-off specimens of each
species on the basis that the record is registered in Artportalen (Swedish
Species Observation System), and that the collection does not contravene
any wildlife protection regulations,

Ramslök

• collect mosses, lichens, or wood-living fungi except for one-off specimens,
on the condition that the collection does not contravene any wildlife
protection regulations.

Allium ursinum
Wild garlic
Naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla bildades 1976. Det utvidgades 2013 och
omfattar nu ca 48 ha. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla reservatets
värden avseende geologi, natur, kulturhistoria och rekreation för framtiden.

A little way into the woodland, Forsemölla is situated among sweet smelling
meadows of wild garlic. There was once a surrounding farm with both a mill
and wool spinning (fulling) mill but it was burned down in the 1930s.

Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
Nätverket skapades för att hejda utrotningen av växter och djur och för att
skydda deras livsmiljöer.

Cliffs of sandstone where the river has worn its furrow, old stone walls and
hollow trees provide excellent roosting opportunities for barbastelle bats.
White throated dipper and grey wagtail also thrive in this environment where
they can catch small creatures in and by the water and built nests between
the stones.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne.
www.lansstyrelsen.se/skane
Sträntemölla-Forsemölla Nature Reserve was created in 1976. It was extended in
2013 and now covers an area of some 48 ha. The aim of the nature reserve is to
conserve and develop the values of the nature reserve in relation to its geology,
nature, cultural history and recreation for the future.

Pastures with cowslips and meadow saxifrage are intermingled with groves
of broadleaved woodland. The small arable fields will successively be
converted into pastures.
The uncommon dormouse is found on the edge of the woodland, where
there are bushes which provide both food and shelter. In the sunny, sandy
pastures, there are lots of both butterflies and bees and the strange horned
dung beetle which lives its life in cow pats.

• place out or put up fixed foreign objects such as posters, signs, notices, or
equivalent.
Without written permission from the County Administrative Board, it is also
forbidden to:

Sträntemölla farm has been here since the 1300s and the mill was in
operation up until 1969. Stränta means a splashing stream; a suitable name
for the farm.

Lycaena virgaureae
Scarce copper butterfly

Rastbord

You are here

People and nature have cooperated well to create this varied and
species rich landscape. On the sandy slopes, there are pastures
intermingled with broadleaved woodland. The Södra Rörumsån River runs to
the north, sometimes leisurely, sometimes rushing, with its high point at the
waterfall by Forsemölla.

Vitfläckig guldvinge
lägger sina ägg på
ängssyra.

• park up caravans, camper vans or equivalent other than in designated places,

Marked trail
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Gullviva

• drive a motor vehicle other than on public roads or roads designated for
motor vehicles,

Permitted fire site

Picnic table
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• bring dogs (or other pets) which are not physically held on a lead,

Forsärla
Motacilla cinerea
Grey wagtail

The site is included in the EU’s network of protected sites; Natura 2000. The
network was created in order to halt the
extinction of plants and animals and to
protect their habitats.
Managed by: County Administrative Board
of Skåne.

Karta, illustrationer, text och layout: Katarina Månsson. 2014. Reviderad 2021.

Arable land

Hasselmusens marker
Betesmarker med gullviva och mandelblom varvas
med dungar av ädellövskog. De små åkerlapparna
ska successivt överföras till betesmark.
Den ovanliga hasselmusen håller till här i
skogsbrynen där det finns buskar och sly som
ger både mat och skydd. I de solvarma, sandiga
betesmarkerna är det gott om både fjärilar och bin
och den märkliga månhornsbaggen som lever sitt
liv i kornas mockor.

Månhornsbagge

Öppen mark
Open land
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Bland möllor och barbasteller
Sträntemölla gård har legat här sedan 1300-talet
och kvarnen var i drift fram till 1969. Stränta betyder
bäcken som skvätter, ett passande namn på gården.
En bit in i skogen ligger Forsemölla bland doftande
ängar av ramslök. En gång i tiden var det en
kringbygd gård med både kvarn och vadmalsstamp
men branden tog den på 1930-talet. Under sin
storhetstid kunde kvarnen mala 2000 tunnor
spannmål under ett år.
Klippväggar av sandsten där ån har nött sin
fåra, gamla murar och håliga träd ger utmärkta
möjligheter för fladdermusen barbastell att hitta
boplatser. Strömstare och forsärla trivs också i
denna miljö där de kan fånga småkryp i och vid
vattnet och bygga bo mellan stenarna.

