NATURRESERVAT
Välkommen till Fölsö
Mandelblomma
Saxifraga granulata

Styvmorsviol
Viola tricolor
Gul fetknopp
Sedum acre

Grillplats på norra Fölsö.
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å Fölsö möts du av ett vackert skärgårdslandskap, med kala klippor och vidsträckta hällmarker med små insprängda gräsytor
och lövdungar. Ön är ett populärt utflyktsmål,
med flera grillplatser och fikabord, och är lätt
att angöra då här finns bryggor.
Betesö. Fölsö ligger i Hällaryds skärgård, ett av Blekinges
största skärgårdsområden med ett 50-tal öar och holmar. Fölsö
har historiskt hört till skärgårdshemmanet Hallö, som utgjordes av
tio öar, holmar och skär. På ön finns lämningar efter ett litet uthus
och en brunn, men här har troligtvis aldrig funnits någon bofast
befolkning. Fölsö har i första hand använts för bete men några
områden har nyttjats för åker- och ängsbruk, vilket stenmurar
och odlingsrösen vittnar om. Idag går betesdjur över hela ön.
Fölsös natur. Fölsö är en mosaik av hällmarker, gamla ängsoch åkermarker samt skogspartier med tall, björk, ek och asp.
Över hela ön förekommer enbuskar tillsammans med slån,
björnbär och nyponros. På hällmarkerna växer torkhärdiga arter
som gul fetknopp, kärleksört, styvmorsviol, kruståtel och vårbrodd. I gräsmarkerna växer bland annat mandelblomma och
gråfibbla. Utmed västsidan löper en stenstrand, i övrigt utgörs
stränderna av rundade berghällar.
Populärt besöksmål. Fölsö är en populär ö bland båtfolket.
Här är lätt att vandra, såväl över öns gräs- och hällmarker
som längs med strandkanten. Det finns flera fikabord och
iordningställda grillplatser. Vid den nordvästra bryggan finns
soptunnor och en bit söderut från denna en vattentoalett.

Svingelgräsfjäril
Lasiommata megera
Welcome to Fölsö Nature Reserve, a popular excursion desti
nation in the Hällaryd archipelago. Here you meet an archipelago
landscape with bare rocks and extensive areas of flat rock interspersed
with patches of grassland and deciduous groves. Walking is easy, both
on the trail running across the island and along the shores. The flora on
Fölsö is characterised by species such as biting stonecrop, orpine, wild
pansy and meadow saxifrage. Birds linked to the island include Arctic
tern, oystercatcher and eider. Fölsö never had a permanent population,
but the island was used as pasture. The tradition lives on, and the entire
island is still grazed by sheep.
Willkommen im Naturschutzgebiet Fölsö, einem beliebten Ausflugs
ziel in den Schären von Hällaryd. Hier erwartet Sie eine Schärenlandschaft mit kahlen Klippen und großen Felsflächen mit einzelnen Grasbereichen und Laubgehölzen. Auf Fölsö kann man gut umherstreifen,
sowohl auf dem Pfad, der über die Insel führt, als auch an den Stränden.
Die Inselflora ist charakterisiert durch Arten wie Mauerpfeffer, Große Fetthenne, Wildes Stiefmütterchen und Knöllchen-Steinbrech, und zur Vogelfauna gehören Küstenseeschwalbe, Austernfischer und Eiderente. Fölsö
war nie permanent bewohnt, wurde aber beweidet. Die Weidetradition wurde
bis heute bewahrt; auf der gesamten Insel grasen Schafe.

Fåglar och fjärilar.
Liksom på många
andra öar i Hällaryds
skärgård finns här
gott om sjöfågel. Till
karaktärsarterna hör
silvertärna, strandskata
och ejder. Om du har tur
kan du få se en havsörn
som seglar förbi uppe i skyn.
Flera olika fjärilar trivs på
Fölsös häll- och gräsmarker. En
av dessa är svingelgräsfjäril, en
art typisk för Sveriges väst- och sydkuster. Den håller till i havsnära miljöer
med hällmarker och klippbranter, där det
finns partier med torrängar. Svingelgräs
fjärilen lägger sina ägg på olika gräs, som
röd- och fårsvingel.

Mindre guldvinge
Lycaena phlaeas

Silvertärna
Sterna paradisaea

Skärgårdstrafikens

Hallö

Föreskrifter
Inom reservatet är det förbjudet att:
• störa djurlivet.
• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.
• göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
• skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter.
• på ett störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.
• varaktigt tälta eller förtöja båt mer än ett dygn.
§ Regulations
Within the grounds of the reserve it is forbidden to:
• disturb animal life.
• bring unleashed dogs or other untethered pets.
• make a fire except in designated areas.
• damage growing or dead trees or shrubs or other vegetation by digging up plants.
• use a radio, record player, tape recorder or similar in a disturbing manner.
• permanently camp or moor boats for more than 24 hours.
§ Bestimmungen
Im Naturschutzgebiet ist es verboten:
• die Tierwelt zu stören.
• nicht angeleinte Hunde oder andere freilaufende Haustiere mitzuführen.
• außerhalb speziell ausgewiesener Stellen Feuer zu machen.
• lebende oder tote Bäume und Sträucher zu schädigen oder die übrige Vegetation durch
Ausgraben von Pflanzen zu schädigen.
• in störender Weise Radio, Kassettenrecorder oder andere Abspielgeräte anzuwenden.
• dauerhaft zu zelten oder Boote länger als 24 Stunden zu vertäuen.

Här är du!
Reservatsgräns
Markerad led

Mindre guldvinge
är en liten, kvick fjäril.
Under vissa år hinner den
med hela tre generationer, vilket
innebär att den kan ses från tidig vår ända
fram till sen höst.

Grillplats
Båtbrygga

Naturreservatet Fölsö bildades 1974. Reservatet är 42,5 ha varav 6,5 ha land.
Reservatets syfte är att för friluftslivet och den vetenskapligt kulturella naturvården
säkerställa en värdefull del av Hällaryds skärgård. Området ingår i EU:s nätverk av
skyddade områden, Natura 2000.
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Vattenklosett

Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge,
telefon 010-224 00 00.
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Soptunna
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