
   

Måkläppen 

Som en droppe på Falsterbohalvöns sydspets ligger Måkläppen.  
Den långa sandreveln, som idag nästan bildar en cirkel, har en  
bottenkärna av morän men vind och vatten omformar ständigt  
Måkläppens utseende. Ute på sandreveln trivs både knubbsäl  
och gråsäl. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra -  
var du än vistas. Måkläppen 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/maklappen. 

FRÅN Ö TILL HALVÖ 
Så länge Måkläppen var en ö utan 
kontakt med fastlandet var det en  
skyddad häckningsplats för kust-
fåglar som trutar, tärnor och ejder. 
Idag när de fybenta rovdjuren 
som räv och mink kan ta sig ut på 
Måkläppen, har antalet häckningar 
minskat. Måkläppen är en viktig vilo
plats under hela året för knubb- och gråsäl. Här byter de päls och föder sina kutar. 
Måkläppen är också viktig för flyttande, övervintrande och häckande fåglar. 

-

HITTA MIG 
Knubbsälen är vår minsta 

säl och väger mellan 50 till 150 
kilo. Den är klumpig på land men 
är en skicklig simmare som kan 
dyka ner till 200 meters djup. 
Illustration: Katarina Månsson 

FRILUFTSLIV 
För att värna om djurlivet så är det endast tillåtet att besöka Måkläppen från 1 no-
vember till 31 januari. Det finns även två permanenta skyddszoner inom reservatet 
för att minska störningarna på sälarna. Under november–januari kan man vandra ut 
på halvön - en fantastisk, om än oftast mycket blåsig, upplevelse. Tänk på att sälarna 
lätt blir skrämda så gå ej nära! Måkläppen är ett av nio naturreservat kring Falsterbo- 
halvön och skåneleden (SL5 Öresund, etapp 20 och 21) tar dig runt hela. Tänk på att 
reservaten har olika föreskrifter, så kolla vad som är tillåtet just där du är! 

HITTA HIT 
Närmsta busshållplats är ”Falsterbo N Vånggatan”. Parkering finns vid Falsterbo 
Strandbads parkering på Strandbadsvägen 30. Härifrån finns det skyltar hela vägen 
bort till Måkläppen under besökssäsongen. Det går även att parkera på Flommens 
Golfklubbs parkering. Härifrån är det en promenad på 12 km t/r ut på Måkläppen. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 1984 
Storlek: 765 hektar 
Kommun: Vellinge 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
Skyddstyp: Naturreservat och 
      Natura 2000 

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

NATURRESERVAT I SKÅNE 

Det är inte  
tillåtet att ta  
med hund. 

Det är inte  
tillåtet att beträda 
område A eller B 
någon gång  
under året. 

Det är inte  
tillåtet att beträda 
område C under 
tiden 1 februari–  
31 oktober. 

Det är inte  
tillåtet att rida  
eller cykla. 

Det är inte  
tillåtet att tälta 
eller sätta upp 
utrustning för 
övernattning. 

Det är bara  
tillåtet att elda 
med friluftskök.  

Det är inte  
tillåtet att använda  
fjärrstyrda luft- och 
landfarkoster eller 
undervattens- 
drönare. 

Var rädd om  
naturen - ta med 
dig skräpet hem! 

www.lansstyrelsen.se/skane/maklappen
www.hittadinplats.se
https://instagram.com/skansknatur
https://facebook.com/skansknatur
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Naturreservatet 
Skanörs Ljung 

Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 

Öresund 

barr- och blandskog 

lövskog 

öppen mark 

åker 

beträdnadsförbud 
1 feb–31 okt 
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hela året 




