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Naturreservatet Gråen bildades 1952 och  
omfattar ca 26 ha. Syftet med reservatet är att 
skydda fågellivet.
Reservatet förvaltas av Länstyrelsen Skåne.
www.lansstyrelsen.se/skane

Föreskrifter
15 mars -1 augusti är det förbjudet att landstiga 
eller vistas i naturreservatet Gråen.  

Regulations
Within Gråen Nature Reserve it is forbidden to go 
ashore or remain within the nature reserve from 
15 March to 1 August.
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Den konstgjorda ön, Gråen, anlades på 1700-talet för att 
skydda Landskronas hamn. Den skulle bli del av ett  
storslaget militärt projekt men arbetet avstannade efter 
40 år och slutfördes aldrig. Den enda byggnaden i  
området, Kruttornet, byggdes på 1800-talet.

Nu har naturen tagit över området. Stora vassområden 
och vattenfyllda kanaler är fyllda av fågelliv. För att inte 
störa de häckande fåglarna är det förbjudet att landstiga 
eller vistas i området från 15 mars till 1 augusti.  
Fåren är de enda besökarna under denna period och 
hjälper till att hålla de gräsklädda vallarna öppna.

Ålakråkan
På Gråen finns en stor koloni med storskarv,  
Phalacrocorax carbo. Ålakråkan, som den kallas på 
skånska, är klumpig på land men mycket smidig under 
vattenytan. Storskarven sitter gärna på en sten med 
vingarna utfällda.  Fjäderdräkten är inte helt  
vattenavstötande och därför får den torka sina 
vingar i luften efter dykningarna.               

Välkommen till Gråen!

Gråen, the artificial island, was constructed in the 18th 
century to protect the harbour in Landskrona. It was intended as 
a grandiose military project, but work came to a halt after  
40 years and was never completed. The only building in the area, 
Kruttornet (the gun powder tower), is from the 19th century.
The island has now returned to nature. Large reedbeds and  
water channels are full of birdlife. In order not to disturb  
breeding birds, it is forbidden to go ashore or remain on the 
island from 15 March to 1 August. Sheep, the only permitted 
visitors, help keep the grass-clad ramparts open.

Cormorant
Gråen has a large colony of cormorants. Locally, they are 
known as Ålakråkor, “eel crows”, and they are rather clumsy 
on land but very agile underwater. You often see cormorants 
sitting on a rock with their wings spread out. Their feathers 
are not completely water repellent, so they must dry their 
plumage after diving.


