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Reserve boundary

Access prohibited from 15 March 
to 30 September, with the 
exception of blue path to eastern 
bird tower
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Naturreservatet Äspet bildades den 7 januari 1963 och omfattar ca 216 ha. 
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla ett dynlandskap av stor na-
turgeografisk betydelse och en kustnära tall- och blandlövskog med grova, 
äldre träd och död ved. Strandlandskapet med öppet vatten, laguner och 
sandrevlar är viktigt för rastande och häckande fåglar. Reservatet är också av 
stor betydelse för friluftslivet.
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
www.lansstyrelsen.se/skane
Området ingår i EU:s ekologiska  
nätverk av skyddade områden,  
Natura 2000. 

Den eleganta skärfläckan med sin uppåtböjda 
näbb, letar havsborstmaskar i det grunda 
vattnet. Den trivs på hårt betade strandängar och i 
grunda havsvikar.
The elegant pied avocet with its turned-up bill is looking 
for bristle worms in the shallow water. It thrives in heavily 
grazed coastal meadows and shallow bays.

Recurvirostra avosetta

Välkommen till Äspet
I Åhus börjar det stora sanddynslandskapet som 
sträcker sig två mil söderut.  
De gamla sanddynerna i naturreservatet är idag 
täckta av tallskog. Längs ut mot havet ligger  
laguner och sandrevlar som är ett paradis för 
både rastande och häckande fåglar.

Skogen 
Sanddynerna i den västra delen av reservatet är 
täckta av tallskog. Tallarna planterades för mer än 
hundra år sedan för att binda flygsanden, och har 
idag fått sällskap av ek och andra lövträd. I mitten 
av skogen ligger Kungslunden som domineras av 
stora bokträd och enstaka ekar. 

Det magra, sandiga underlaget i skogen gör att  
floran i skogen är fattig på arter. I skuggan av  
träden växer vanliga skogsarter som ekorrbär, 
skogsstjärna och harsyra. Tofsmes, svartmes och 
talltita trivs i tallskogen som de delar med  
skogsduva och spillkråka.

I naturreservatets södra del övergår tallskogen i 
öppna dyner med strandråg och sandrör. Här vid 
Snickarehaken ligger en allmän badplats.

Fåglarnas paradis 
Längst ut mot havet, vid Helge ås mynning, ligger 
Korran, ett vassbevuxet grundområde med en stor 
lagun. På sensommaren och hösten är platsen fylld 
av vadare och småfåglar som stannat till på väg  
söderut. I lagunområdet och på sandrevlarna  
häckar bland annat småtärna och skärfläcka. 

Denna del av reservatet är fågelskyddsområde med 
beträdnadsförbud 15 mars till 30 september.  
Men du är välkommen att besöka fågeltornet  
genom att använda den markerade stigen genom  
betesmarken. Det finns även ett fågeltorn i  
lagunens västra del som nås av en stig  
längs betesmarken.

A large coastal dune landscape starts in Åhus and stretches 
20 kilometres to the south. The old dunes in the nature  
reserve are now covered in a Scots pine woodland. Furthest 
out towards the sea are lagunes and sandbars, a paradise for 
both resting and breeding birds.

Woodland 
The sand dunes in the western part of the reserve are  
wooded with pine. The pines were planted more than a  
hundred years ago to stop the sand from drifting and are 
now accompanied by oaks and other deciduous trees.  
At the centre of the forest is Kungslunden (the King’s Grove), 
dominated by large beeches and occasional oaks. 

The meagre, sandy woodland floor results in a species-poor 
flora. Common woodland species such as May lily, chickweed 
wintergreen and wood-sorrel grow in the shade of the trees. 
Crested tit, coal tit and willow tit thrive in the pine woodland, 
together with stock dove and black woodpecker.

In the southern part of the nature reserve the pine woodland 
is replaced by open dunes with lyme-grass and marram. Here 
at Snickarehaken is a public beach.

Bird paradise 
Furthest out towards the sea, at the mouth of the river Helge 
å, is Korran, a shallow reed-covered area with a large lagoon. 
In late summer and autumn, the area is full of waders and 
small birds resting on their way south. Little tern and pied 
avocet are among the birds that nest in the lagoon area and 
on the sandbars. 

This part of the reserve is a bird sanctuary, and access is  
forbidden between 15 March and 30 September. But you 
are welcome to visit the bird tower by using the marked trail 
through the pasture. There is also a bird tower in the western 
part of the lagoon which can be reached via a path alongside 
the pasture.

Welcome to Äspet


