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Trelleborgs kommun
Hemsida:  www.trelleborg.se
För kontakt:
Telefon:  0410-73 30 00 
E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se

Denna folder samt skyltning av naturreservatet har 
delfinansierats av LONA-bidrag.

Backsvalorna är känsliga för störning!
Att studera backsvalornas vårbestyr är en fin 
naturupplevelse. Från videbuskaget eller från 
”svalkiket” kan du följa aktiviteten i branten på 
bästa sätt. Respektera avspärrningar och uppträd 
lugnt i området. Om backsvalorna blir störda 
strax före eller under häckningstiden ger de sig 
av i jakt på ett nytt häckningsområde.

Beträdnadsförbud 1 maj – 1 september 
gäller i sandbranten och i dess närområde.
 

Naturreservatet Maglarps sandtag bildades 2010 och är ca 8 hektar stort. 
Syftet med reservatet är att bevara backsvalornas häckningsplats samtidigt 
som livsmiljöerna bevaras för områdets unika och rödlistade insekter. 
Området skall dessutom bevaras för rekreation och naturupplevelser. 
Naturreservatet förvaltas av Trelleborgs kommun. 

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Maglarps sandtag 
men tänk på att det inte är tillåtet att:

• tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande.
• rida eller cykla.
• framföra motordrivet fordon, med undantag av hjälpmedel för 

personer med funktionsnedsättning.
• medföra ej kopplad hund.

• avsiktligt störa djurlivet i området.

Förbjudet att utan kommunens tillstånd insamla insekter.

Fullständiga föreskrifter för besökare finns angivna på 
informationsskylten vid reservatets entré.

NATURRESERVAT I SKÅNE LÄN

Maglarps sandtag

Hitta hit
Med bil från E6/E22: 
Ta av mot Stavstensudde i rondellen vid Trelleborgs västra 
infart. Håll sedan till vänster och sväng sedan till höger in 
på Backsvalevägen. Naturreservat Maglarps sandtag ligger 
på höger sida.

Med buss: Se www.skanetrafiken.se.

Med cykel: Följ cykelväg från Trelleborgs centrum.
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När häckningstiden är över lämnar backsvalorna området. 
I branten syns stora hål som visar på en stor aktivitet från 
fåglarna, som flugit in och ut ur bohålen, och att årets häckning 
varit lyckad.
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Välkommen till Maglarps sandtag! 
Maglarps sandtag var på 1960- och 70-talet en 
stor sandtäkt. I dag är de återstående delarna av 
det gamla sandtaget skyddade som ett vackert 
naturreservat. I det lilla området finns en artrik 
sandbrant, ett viktigt videbuskage och ängsmarker. 

På försommaren råder det 
stor aktivitet i den gamla 
sand täkten. Backsvalorna har 
bråda tider med att mata sina 
ungar, och flyger fram och 
tillbaka mellan bohålen och 
jakt markerna i omgivningen. 

N

Anrik backsvalekoloni 
Backsvalorna har funnits i området ungefär så 
länge som sandtäkten har funnits. När sandtäkten 
var som störst kunde upp till 1200 bohål ses i 
sandbranterna, idag rör det sig om uppemot 150 
bohål under gynnsamma år. Sandbranten sköts 
årligen på ett speciellt sätt för att back svalorna ska 
komma tillbaka och häcka år efter år.

Reservatsgräns
Tillgänglighets-
anpassat gångstråk 
(total längd ca 500 m, 
max 20 % lutning)

Anläggningar med denna symbol är tillgänglighets anpassade.

Det är ett säkert vårtecken när videbuskarna står i blom. För 
många insekter är sälgens nektar och pollen vårens första måltid. 
Särskilt viktig är vide för bin och humlor.

Ovanliga och unika bin
I det lilla naturreservatet har hela 44 olika arter 
av solitära bin observerats. Två av arterna, flod-
sandbi och glanssmalbi, är väldigt sällsynta. 
Innan arterna uppmärksammades i Maglarps 
sandtag hittades de närmast i Tyskland och Polen. 
Flod sandbiet kommer fram tidigt på våren och 
glanssmalbiet kommer närmare sommaren. Alla 
de olika arterna av solitära bin har sin speciella 
tid under vår och sommar då de är aktiva och de 
är på olika sätt beroende av blommande buskar 
och örter för sin överlevnad.

Informationstavla

Parkering

”Svalkik”

Stätta

Backsvalevägen
I ”svalkiket” har du plats på första parkett och kan studera back
svalorna på vår och försommar. Du hittar hit via det tillgänglighets
anpassade gångstråket från parkeringsplatsen i områdets östra kant.

Flodsandbi är en av natur reservatets rariteter. Här har ett honbi lastat 
pollen på sina ben och är på väg till sitt bohål.

Hövdevägen

Sandbrant som lever upp under våren
I Maglarps sandtag finns en ca 90 m lång sand-
brant bevarad. I den öppna, sydvända branten 
häckar en av Skånes äldsta kolonier av backsvalor. 
På senare år har branten också uppmärksammats 
för sitt spännande och unika insektsliv. Förutom 
tillgången på blottad sand är det varma söderläget 
och den goda tillgången på vide om våren förut-
sättningar för flera av insektsarterna. 


