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Här är du

Reservatsgräns

Sämre bilväg
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Lövskog

Öppen mark
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You are here
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Naturreservatet Flötö bildades 2015 och omfattar ca 118 hektar, varav 3,4 ha land och 
resten vatten. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla biologisk mångfald i  
områdets skogsbestånd och i vattenområdet. Skogsbeståndet ska i huvudsak få  
utvecklas fritt. Genom att området skyddas blir det även möjligt att följa den naturliga 
beskogningssuccessionen av ett landvinningsområde efter en sjösänkning.

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne, www.lansstyrelsen.se/skane

Vattenområdet 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.

En svårtillgänglig halvö bildades när Ivösjöns vatten-
nivå sänktes. Trots sin unga ålder och ringa storlek 
har skogsområdet idag höga biologiska värden. 

Den sydvästra udden av Ivön har tillbringat lång tid under 
vattnet. Det var först vid sjösänkningen 1872-1874 som 
området steg upp ur sjön. Stengärdsgårdar och stenröjda 
åkerytor visar att halvön snabbt kom till användning som 
jordbruksmark. Men redan på 1930-talet hade både odling 
och bete upphört. Området lämnades åt sitt öde och växte 
snabbt igen.

Idag har en tät och sluten blandlövskog med ask, alm och 
vårtbjörk tagit över halvön. Längs sjökanten ligger en ridå 
med al. I den mullrika jorden växer en fin lundflora med  
blåsippa, tandrot och storrams, och du kan också hitta  
orkidéer som Sankt Pers nycklar och tvåblad. Skogen har 
en stor andel död ved, vilket skapar förutsättningar för 
svampar, lavar och insekter.

Naturreservatet skyddar även en del av Ivösjön med sitt 
klara, näringsfattiga vatten. Sjön är rik på fisk och här finns 
landets starkaste population av nissöga.

I området finns inga markerade stigar och det kan vara en 
utmaning att ta sig runt i den täta skogen.

Välkommen till Flötö

Welcome to Flötö. The nature reserve protects an area 
that emerged when the level of Lake Ivösjön was  

lowered in 1872 to 1874. Stone fences and stone-cleared fields 
show that the peninsula was used for cultivation early on.  
However, both growing and grazing ceased already in the 1930s. 
The area was left to its own and quickly became overgrown.  
A dense mixed deciduous forest and a species-rich grove flora 
have taken over.  
The reserve also protects part of Lake Ivösjön, with its clear and 
nutrient-poor water. The lake contains an abundance of fish and 
has Sweden’s strongest population of spined loach.  
There are no marked paths in the area.

    Föreskrifter

Inom naturreservatet Flötö är det förbjudet att: 
• gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada jordformation,  

stenmurar, block, hällar, stenar eller andra naturföremål eller  
kulturlämningar,

• uppföra någon form av anläggning, ställa upp för naturreservatet  
främmande föremål, eller att anordna uppläggnings- eller  
angöringsplats för farkoster,

• föra bort ved eller skada träd, buskar, stubbar eller död ved,
• gräva upp växter eller plocka växter för kommersiellt bruk,
• samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,
• medvetet störa det vilda djurlivet,
• ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
• göra upp eld.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
• 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 och att insamlandet  
inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

      Regulations

Within Flötö Nature Reserve it is forbidden to: 
• dig, remove, drill, paint or in any other way damage soil formations, 

stone walls, boulders, flat rocks, stones or other natural objects or  
cultural remains,

• carry out any form of construction work or erect objects alien to the 
reserve, or arrange places for laying-up or mooring vessels,

• remove wood or damage trees, shrubs, stumps or dead wood,
• dig up plants or pick plants for commercial use,
• collect mosses, lichens or wood-living fungi,
• deliberately disturb wildlife,
• park caravans, campers or similar,
• light fires.

Furthermore, without written permission from the County Administra-
tive board it is forbidden to:
• catch insects, spiders, snails, slugs or other invertebrates other than 

by netting, hand picking or other selective method with the subsequent 
reintroduction within the nature reserve.  
The requirement for reintroduction does not apply to individual voucher 
specimens of each species on condition that the record is logged in the 
reporting system Artportalen and that the collection is not contrary to 
the species protection regulations.

Sankt Pers Nycklar
Early purple orchid
Orchis mascula


