NATURRESERVAT
Välkommen till Sandhammaren

§

– utpost mot havet med storslaget dynlandskap
Sandhammarens mäktiga sanddyner byggs ständigt på med ny sand. Sanden förs med havsströmmarna från Löderup och Hagestad, där stränderna
i stället krymper. Innanför de öppna dynerna ligger
tallskog som planterades på 1800-talet som skydd
mot sandflykt.
Front av vita dyner. Sanddynerna närmast havet omformas ständigt av vinden. Till de få växter som klarar
den tuffa miljön hör de storvuxna gräsen sandrör och
strandråg. Efterhand som nya sanddyner bildas blir
det lä i dynerna bakom. Mossor och lavar vandrar in
och dynen skiftar färg till en så kallad grå dyn, med en
tätare vegetation av sandstarr, ljung och kråkbär. Till
slut kan även träd och buskar få fäste. Den här gradvisa förändringen syns tydligt om man vandrar genom
dynlandskapet från havet och in mot land.
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På våren rundar stora mängder sjöfågel Sandhammaren
på väg till sina häckningsplatser. Ejdersträcket startar
i mars och riktiga toppdagar kan upp emot 100.000
ejdrar passera. I april och maj sträcker vitkindad gås och
prutgås. Bläsand, sjöorre och smålom är andra arter
som kan siktas från stranden.
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Lite äldre sanddyner
är klädda med mossor
och lavar - främst olika
bägarlavar. Om man
böjer sig ner väntar en
miniatyrskog av olika trattar
och strutar.
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Sandflykten och tallarna. Ännu på 1500-talet växte
en ursprunglig ekskog vid Sandhammaren. Men i
slutet av 1700-talet var dynlandskapet nästan trädlöst
med betade gräsmarker och ljunghedar. Betesdjurens
tramp orsakade sandblottor och sanden blåste iväg
över åkrarna inåt land, där skördarna blev förstörda.
För att få stopp på sandflykten planterades de tall
skogar som fortfarande dominerar Sandhammaren.
Större delen av planteringarna är från 1800-talet.
Krattekskog. Omväxlande med tallskogen finns områden med ekskog som härstammar ur rester av den
ursprungliga ekskogen. De här skogarna är glesa med
lågvuxna, flerstammiga och knotiga ekar, så kallade
krattekar. Krattekskog är en ovanlig naturtyp och ett
skäl till att området är skyddat som naturreservat.
I krattskogen trivs bland annat den sällsynta fjärilen

Kråkbär
Empetrum nigrum
Crowberry
Schwarzes Krähenbeere

500 meter
Marviol
Cakile maritima
Searocket
Meersenf

krattsnabbvinge. Insektsfaunan i reservatet är över
huvudtaget artrik och intressant. Sandhammarens
läge gör att man dessutom kan hitta vinddrivna arter
som egentligen hör hemma längre söderut.
Fartygskyrkogård. I vattnet utanför Sandhammaren
är strömmarna starka och sandrevlarna flyttar sig
ständigt. Sandhammaren var länge en fruktad plats
för sjöfarande. Otaliga segelskutor har förlist i området som är ett av Östersjöns vraktätaste. Sandhammarens fyr byggdes år 1861 för att underlätta för sjöfarten och är idag förklarad som byggnadsminne.

Strandråg
Leymus arenarius
Lyme grass
Strandroggen

Håll i minnet att vissa växter är fridlysta
och förbjudna att plocka, till exempel
backsippa och fältsippa.

Inom reservatet är det förbjudet att:
• borra, spränga, mejsla, gräva, schakta, muddra, utfylla eller tippa,
• gräva upp växter eller plocka växter för avsalu,
• tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
• göra upp eld,
• framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg eller 		
plats,
• parkera annat än på särskilt anvisade platser,
• avsiktligt störa djurlivet undantaget fisket,
• på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument
eller liknande,
• rida inom området utom inom en 25 meter bred zon närmast 		
vattenlinjen under tiden den 1 september - den 30 april,
• varaktigt lägga upp båtar på stranden,
• medföra ej kopplad hund,
• avlägsna tång från strandplan och dyner,
• beträda inhägnade områden med tillträdesförbud,
• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig
anordning.
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd
• samla insekter.

Sandstarr
Carex arenaria
Sandsedge
Sand-segge

Sandhammarens naturreservat bildades 1987. År 1994 fattades ett ändrat beslut där bland annat föreskrifterna för reservatet justerades. Reservatet omfattar cirka 625 hektar, varav omkring 450 hektar är land. Syftet med reservatet
är att bevara de naturvetenskapliga och kulturella värdena samt att tillgodose
möjligheterna för allmänheten att uppleva områdets natur och utnyttja det för
rekreation och friluftsliv.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län, www.m.lst.se
Reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Within the grounds of the reserve it is forbidden to:
• bore, blast, chisel, dig, excavate, dredge, fill or tip,
• dig up plants or pick plants for commercial purposes,
• camp or park caravans, campers or similar,
• make a fire,
• drive motor vehicles other than on designated roads and parking 		
areas,
• park other than in assigned places,
• deliberately disturb wildlife, except for fishing,
• cause disturbance by using radio, musicrecorder, music instrument
or similar,
• ride horses within the reserve, except for in a 25 metre zone nearest
the waterline during 1 September – 30 April,
• permanentely lay up boats on the beach,
• bring dogs that are not on a leash,
• remove seaweed from shore plain and dunes,
• enter enclosed areas with no admittance,
• put up notice boards, signs, inscriptions, posters, trail-marking 		
strips or similar.
Without the permission of the County Administrative Board it is further
forbidden to:
• collect insects.

Vorschriften
Im Naturschutzgebiet ist es verboten:
• zu bohren, zu sprengen, zu meißeln, zu graben, zu schachten, zu 		
baggern, aufzufüllen oder abzuladen,
• Planzen auszugraben oder Pflanzen für kommerzielle Zwecke zu 		
pflücken,
• zu zelten oder Wohnwagen, Wohnmobil oder Ähnliches aufzustellen,
• Feuer zu machen,
• Motorfahreuge außerhalb angewiesener Straßen oder plätze 		
zu fahren,
• an anderen als den angewiesenen Plätzen zu parken,
• das Tierleben absichtlich zu stören (Ausnahme: Fischfang),
• Radios, Abspielgeräte, Musikinstrumente oder Ähnliches auf 		
störende Weise zu benutzen,
• im Gebiet zu reiten, außer in einer 25 Meter breiten Zone entlang 		
der Wasserlinie in der Zeit vom 1.9. bis 30.4.,
• Boote am Strand dauerhaft abzulegen,
• einen nicht angeleinten Hund mit sich zu führen,
• Seetang von Strand und Dünen zu entfernen,
• eingezäunte Gebiete mit Zutrittsverbot zu betreten,
• Tafeln, Schilder, Inschriften, Plakate, Markierungsstreifen oder damit
vergleichbare Vorrichtungen anzubringen.
Ohne Genehmigung der Provinzialregierung ist es des Weiteren untersagt:
• Insekten zu sammeln.
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