NATURRESERVAT
Välkommen till Garnanäs

Ekoxe
Lucanus cervus

Naturreservatet Garnanäs är ett artrikt
lövskogsområde med närhet till havet.
Lövskogen växer ända ut till havet, vilket är
speciellt för Blekinge. Närmast havet finns
strandängar och klippor. I reservatet går
betesdjur som hjälper till att hålla strandängarna öppna.
Betad skog
Naturreservatet består av betad ädellövskog,
med inslag av hällmarker och strandängar.
Vanliga träd är bok, ek och avenbok. Det har
vuxit träd i området under många hundra år
vilket är värdefullt för växt- och djurliv. I
skogen finns gott om gamla, döende och döda
träd. De är boplats och mat för mängder av
växter, svampar och djur. Här finns exempelvis
skillerticka, lunglav, ekoxe och fåglar som
mindre hackspett och kattuggla. I naturreservatet har det gått betesdjur sedan en
lång tid tillbaka. Förr skördades lövfoder till
djuren genom att trädens kvistar kapades. Det
kan man se spår av på några av träden, som
exempelvis de gamla lindarna.
Strandängar
Närmast vattnet breder strandängar ut sig.
Där sköljer vågorna in ibland vilket gör att
salttåliga växter som strandkrypa och salttåg
trivs. Intill klippor och längs bryn växer
hagtorn, björnbär, kaprifol och vildrosor,
bland annat den sällsynta flikrosen. Betade
strandmiljöer är även viktiga fågellokaler.

§

Föreskrifter
Inom naturreservatet är det förbjudet att:
 Skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller
ytbildning.
 Prospektera efter mineral.
 Skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska
lämningar.
 Otillbörligt störa djurlivet.
 Skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i
övrigt.
 Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad
som rimligen behövs för artbestämning.
 Inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom
för trakten främmande raser/typer.
 Medföra lös hund annat än vid jakt.
 Framföra fordon, rida eller cykla.
 Tälta mer än ett dygn eller ställa upp husvagn eller husbil.
 Göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.
 Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras
biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
§ Regulations
Within the grounds of the reserve it is forbidden to:
 Damage land or destroy or damage solid natural objects or
surface formations.
 Prospect for minerals.
 Damage stone walls, clearance cairns or other culture-historical
remains.
 Cause undue disturbance to wildlife.
 Damage living or dead trees and shrubs, or vegetation in
general.
 Pick mosses, lichens or wood-living fungi, except in reasonable
amounts for species determination.
 Introduce non-native species of plants or animals, or for the
area genetically alien breeds/types.
 Bring unleashed dogs other than for hunting.
 Drive motorized vehicles, ride horses or bicycles.
 Camp for more than 24 hours or park caravans or campers.
 Light fires except in designated areas.
 Catch and collect invertebrates in ways that damage or destroy
their habitats or reproduction areas.

Welcome to Garnanäs Nature Reserve, a species-rich
area of deciduous trees. There are water meadows and cliffs
by the seashore, and occasional flooding from the sea allows
salt-tolerant plants such as sea milkwort and saltmarsh rush
to flourish. The reserve also hosts species such as lungwort,
stag beetle and the lesser-spotted woodpecker.

Naturreservatet Garnanäs bildades 2014 och är 22 ha stort. Syftet
med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt bevara biologisk mångfald i dessa miljöer. Syftet är
även att säkra tillgången till ett för friluftslivet betydelsefullt
område i kustnära miljö.
Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Blekinge,
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