KLIPPOR, SKOG OCH BETESMARK

Stranden i reservatet är klippig och
stenig med omfattande klapperstensfält.
Berget går i dagen i sluttningen och i öster
nära Svanshall ligger resterna av ett större
stenbrott med branta kanter och vattenfylld
botten. Ek och björk dominerar den skogklädda delen av reservatet, med inslag av al,
asp och rönn. Mellan skogspartierna finns
öppna fäladsmarker med främst ljung, kråkris
och gräs med inslag av bland annat klockljung.

HITTA MIG
Under högsommaren kan
man få se den sexfläckiga
bastardsvärmaren på fäladsmarkerna i Bölsåkra-Tranekärr.
Den sexfläckiga bastardsvärmarens larver har käringtand som värdväxt. Illustration:
Katarina Månsson

FRILUFTSLIV

Skåneleden går genom hela reservatet, från Svanshall i öster till Skäret i väster.
Den klippiga kusten bjuder på fina utsikter över Skälderviken och går omväxlande
genom betade fäladsmarker och klapperstensfält – ett Kullaberg i miniatyr! Längs
vägen passerar du även små hamnar. En fin rastplats finns vid det vattenfyllda
stenbrottet längst i öster. Vid en längre vandring kan du fortsätta in i reservatet
Nabben som ansluter i väster och som går utmed kusten till Arild.

HITTA HIT

NATURRESERVAT I SKÅNE

Bölsåkra-Tranekärr
Reservatet är beläget vid havet mellan Skäret och Svanshall på
norra sidan av Kullahalvön, några kilometer norr om Jonstorp. I
Bölsåkra-Tranekärr finns ett omväxlande landskap med dramatiska
stenformationer, rester av öppen kusthed, fälads- och hagmarker
samt lövskogsdungar och åkermark. Skåneleden passerar genom
reservatet och besökscentrat naturum Kullaberg ligger en mil västerut.
Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra var du än vistas. Bölsåkra-Tranekärr är ett naturreservat, och för att skydda områdets
natur och djurliv gäller särskilda föreskrifter. Genom att följa dessa hjälper du till att
bevara områdets fantastiska natur.
Du hittar mer information om naturreservatet och fullständiga föreskrifter på
www.lansstyrelsen.se/skane/bolsakra-tranekarr.

Via Kattegattleden kan du cykla från både Höganäs och Ängelholm. Från
busshållplatserna ”Svanshall Stenbrottet” eller ”Fjälastorp Skäret” kan du promenera
till reservatet. Det finns även flera parkeringsplatser längs med reservatet.

FAKTA OM NATURRESERVATET
Bildat: 1985

Storlek: 142 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
Skyddstyp: Naturreservat och
Natura 2000

Hunden får följa
med - men den
måste vara
kopplad.

Det är inte tillåtet
att flyga med
drönare.

Det är inte tillåtet
att köra eller sjösätta vattenskoter.

Det är bara tillåtet
att cykla på allmän
eller enskild väg
eller på särskilt
anvisad led.

Det är inte tillåtet
att tälta eller ställa
upp husvagn, husbil eller liknande.

Det är bara tillåtet
att rida på allmän
eller enskild väg
eller på särskilt
anvisad led.

Det är bara
tillåtet att elda
eller grilla på
anvisade platser.

Det är inte tillåtet
att gräva upp
växter.

KONTAKT

E-post: skane@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 10 00
Facebook: facebook.com/skansknatur
Instagram: instagram.com/skansknatur
Läs mer: www.hittadinplats.se

Visa hänsyn till varandra och
naturen - följ föreskrifterna!
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