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Vid Knösen, Falsterbohalvöns norra udde, möts
det öppna landskapet och havet. Längs kusten
har djur betat i över tusen år och med sina mular
skapat blomsterrika strandängar. På hösten är
det dags att ge sig ut på skattjakt längs stranden. Bland tången som burits iland av stormens
vågor ligger bärnstenen och väntar.
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Reservatsgräns Skanör-Höll

Strandängarna är en rest av det landskap som en gång i
tiden fanns längs stora delar av Skånes västkust. Marken
har aldrig gödslats och hyser en artrik flora med arter som
ängsskallra, strandmalört, skörbjuggsört och salttåg.
I reservatets södra del växer den fridlysta arten dansk iris.
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Observera att för vattenområdet i SkanörHölls naturreservat gäller även föreskrifterna
för Falsterbohalvöns havsområde.
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Bredeväg flyter fram mellan tångvallarna i mitten av
naturreservatet. På medeltiden var det en viktig
transportled där mindre pråmar fraktade varor upp till
Skanör från båtar i bukten och återvände med tunnor
med sill. Det var först när hamnen byggdes i slutet av
1800-talet som pråmarna slutade dras längs Bredeväg.
Tångvallarna är kustlandskapets speciella staket som
skiljer åkrarna från betesmarkens djur. Idag är hela halvön
betesmark.

Inom naturreservatet Skanör-Höll är det
förbjudet att:
• gräva, borra, måla eller på annat sätt skada
block, levande eller döda träd och buskar,
• avsiktligt störa djurlivet,
• gräva upp växter,
• tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller
liknande,
• parkera annat än på anvisade platser,
• ankra upp båtar utanför det område som
kartan visar,
• göra upp eld utom på iordningställda platser,
• medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars 20 augusti med undantag för hund som
används som apportör vid jaktutövning,
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift
eller liknande,
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Welcome to Skanör Höll Nature Reserve
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Within Skanör-Höll Nature Reserve it is
forbidden to:
• dig, drill, paint, or in any other way damage
boulders or living or dead trees or shrubs,
• deliberately disturb wildlife,
• dig up plants,
• camp or park caravans, camper, or similar,
• park other than in designated areas,
• anchor boats outside the area marked on the
map,
• light fires other than in designated places,
• bring unleashed dogs between 1 March until
20 August, with the exception for dogs used
for retrieving during hunting,
• put up notice boards, placards, posters, signs,
or similar, or make inscriptions.

At Knösen, the northern point of the Falsterbo peninsula, the open landscape meets the sea. Cattle have
grazed along the coast for more than a thousand years,
creating species-rich flowering meadows with their
soft muzzles. In autumn, it is time to go on a treasure
hunt along the shore. Among the seaweed swept in by
stormy waves, pieces of amber are waiting to be found.

Tofsvipa, Vanellus vanellus, Lapwing

Grunda vattenområden och stränder är viktiga rastplatser
för fåglar under vår och höst. Naturreservatets utbredda
vassar med havssäv och grunda mjukbottnar besöks
årligen av änder, gäss och vadare. På hösten bjuds det
också på rovfåglar som sträcker ut över havet.

Skörbjuggsört
Cochlearia officinalis
Common scurvygrass

The coastal meadows are the remains of a landscape
that once covered large parts of the west coast of
Skåne. The land has never been fertilized and contains
a diverse flora with species such as yellow-rattle, sea
wormwood, common scurvygrass and saltmarsh rush.
In the southern part of the reserve you find the
protected species blue iris.

The shipping lane Bredeväg flows between the
seaweed enclosures in the centre of the reserve. In the
Middle Ages, this was an important transport route,
where small barges took goods from ships in the bay
up to Skanör and returned laden with barrels of herring.
The horse-drawn barges along Bredeväg did not
disappear until the harbour was built in the late 19th
century. The seaweed enclosures are special features
in the costal landscape, separating fields from grazing
cattle. Today, the entire peninsula is pastureland.
In spring and autumn, the shallow aquatic areas and
shores are important resting places for birds. The
extensive reed belts in the reserve, with sea-club
rush and soft shallow bottoms, are visited annually by
ducks, geese and waders. Another autumn treat is the
sight of birds of prey stretching out across the sea.

Please note that the regulations for the
Falsterbo Peninsula aquatic area also apply to
the aquatic area in Skanör-Hölls Nature
Reserve.
Naturreservatet Skanör-Höll bildades 1995 och omfattar ca
141 hektar, varav ca 94 ha är vatten. Syftet med reservatet är
att skydda och bevara den speciella vegetation och flora som
har uppkommit genom bete under mycket lång tid. Området är
också viktigt för djurlivet, särskilt med avseende på fåglar, samt
är av betydelse för rekreation och friluftsliv.
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
www.lansstyrelsen.se/skane
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.
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Välkommen till Skanör Höll

