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Föreskrifter
Inom naturreservatet Ängel-
holms strandskog är det för-
bjudet att:

• lägga skräp någon annanstans än i 
soptunna,

• skada fast naturföremål eller ytbildning.
• elda utanför iordningställda eldstäder.
• ställa upp eller övernatta i husbil, hus-

vagn, eller motsvarande,
• plocka, gräva upp eller på annat sätt 

skada växter, mossor, lavar eller ved-
levande svampar,

• avsiktligt bryta sönder, insamla och 
bortföra eller elda död ved,

• avsiktligt störa eller påverka djurlivet,
• medföra ej kopplad hund eller annat 

lösgående husdjur,
• medföra hund på stranden eller i det 

öppna sanddynområdet under tiden 
15 april till 15 september,

• framföra cykel på annat än vägar för 
motorfordonstrafik, eller särskilt anvi-
sad led, område eller stig,

• parkera annat än på anvisade parke-
ringsplatser,

• framföra motordriven farkost,
• lägga upp båt eller annan farkost 

överstigande ett dygn,
• samla in ryggradslösadjur, t ex skal-

baggar eller mollusker,
• anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch 

eller därmed jämförlig anordning, 
med undantag av informationsskyltar 
för naturreservatet och gränsmärken 
samt för de verksamheter som be-
drivs inom naturreservatet.

Regulations
Within Ängelholms Strand-
skog Nature Reserve it is 
forbidden to:

• leave rubbish anywhere other than in 
a bin, 

• damage natural formations or surfaces,
• light a fire other than in the designa-

ted places.
• park or stay overnight in a camper 

van, caravan, or equivalent,
• pick, dig up or in any other way da-

mage plants, mosses, lichens or 
wood-living fungi,

• intentionally break, collect, remove or 
set light to dead wood,

• intentionally disturb or impinge on 
wildlife,

• bring dogs or other pets not on a lead,
• bring a dog onto the beach or the 

open sand dune area between the 
15th April and 15th September,

• take a bicycle anywhere other than on 
the roads suitable for vehicles, or spe-
cially designated trails, areas or paths,

• park other than in the designated par-
king places,

• drive a motor-driven vehicle, 
• pull up a boat or any other type of 

vessel for more than 24 hours,
• collect invertebrates e.g. beetles or 

molluscs,
• put up posters, signs, plaques, no-

tices or equivalent items, with the 
exception of information signs for the 
nature reserve and boundary markers 
as well as those in association with 
activities being carried out within the 
nature reserve.

Välkommen till naturreservatet Ängelholms strandskog

Vidsträckt sandstrand och skyddande 
klitter är nog vad man ofta förknippar med 
naturreservatet Ängelholms strandskog. Men 
innanför de öppna dynerna befinner man sig i ett 
spännande landskap med åldriga dyner och en 
skogsplantering som är resultatet av Sveriges 
första statligt finansierade naturvårdsprojekt. 

Under havsytan döljer sig en sandbotten som är i 
ständig rörelse i takt med havets strömmar. Miljön är 
idealisk för plattfiskarnas yngel.

Sandstranden och klitterna kan verka som en kärv 
miljö för växter och djur. Men det finns arter som tål 
både hög salthalt och att täckas över av sand. Saltarv 
och sodaört kan man finna här. Tar man sig upp bland 
klitterna hittar man även örter som styvmorsviol och 
flockfibbla. I flygsandsområdena lever den sällsynta 
fjärilen gulfläckig igelkottspinnare.

Under 1600-talet var kustområdet trädlöst och 
sandflykten var ett stort problem. År 1739 började man 
bygga flätgärdsgårdar som resulterat i de konstgjorda 
dyner man ser som långsträckta åsar i skogen. Den 
statligt finansierade tallplanteringen startade samtidigt.

På de beskogade dynerna växer grova tallar, björk, ek 
och andra träd som är naturliga för området.   
I sumpskogsområden längs bäcken kan man träffa på 
en mindre hackspett.

Eftersom sandflykten inte längre är ett hot pågår ett 
arbete med att återställa sandblottor och gräsklädda 
dyner. Detta sker främst genom att man tar bort 
vresrosbuskagen och en del tallar.

Naturreservatet används flitigt av promenerande och 
motionerande människor och det finns ett virrvarr av 
stigar. Prova gärna några av de markerade så blir det 
lättare att hitta!

Ängelholms Strandskog Nature Reserve is often associated 
with a long sandy beach and sheltering sand dunes. Inland 

from the open dunes you find yourself in an interesting landscape 
with ancient dunes and a woodland plantation. 

A sandy bottom, in constant motion due to the sea currents is 
hidden under the surface of the sea. The environment is ideal for the 
young of flat fish such as plaice (Pleuronectes platessa). Little terns 
(Sterna albifrons) search for food here.

On the beach and dunes there are species which can cope with both 
high levels of salt and being covered in sand such as sea sandwort 
(Honkenya peploides) and marram grass (Ammophila arenaria). The 
rare brown tiger moth (Hyphoraia aulica) is favoured by the drifting 
sand.

Småtärnan (Sterna 
albifrons) behöver 
fria strandområden 
att häcka på och 
grunda sandbankar 
för sitt födosök 
efter småfisk.

In the 1600s, sand drift was a major problem. In 1739 the barriers 
were built, which resulted in the man-made dunes which look like 
long ridges in the woodland. Pine was also planted at this time. 

Large pines, birch, oak and other trees grow on the tree-covered 
dunes. You might come across a lesser spotted woodpecker 
(Dendrocopus minor) in the wet woodland along the stream. 

Due to the fact that sand drift is no longer a threat, work is underway 
to restore areas of bare sand and grass-covered dunes. This work 
primarily involves taking away the japanese rose bushes and some 
of the pines. Bare sand and sea pea (Lathyrus japonicus) are very 
important for the threatened bee (Osmia maritima).

There is a maze of footpaths in the nature reserve. Try one of the 
marked paths, which make it easier to find your way!

Havsmurarbiet (Osmia 
maritima) gynnas 
av de återställda 
sandblottorna.
Bihonan tycker om 
att samla pollen 
från strandvial 
(Lathyrus 
japonicus).

Vackra skal av olika hjärtmusslor, som 
den vanliga (Cardium edule), finner man 
alltid på stranden

Låter det som om någon är ute på en 
nattlig tur med mopeden, kan det bero 
på att man har turen att få höra en 
nattskärra (Caprimulgus europaeus).

Naturreservatet Ängelholms strandskog omfattar 219 hektar. Syftet med naturreservatet är att 
bevara, restaurera och utveckla ett område med aktiva strand- och dynbildningsprocesser och där 
innanförliggande trädklätt dynområde med de arter som är beroende av dessa habitat samt att främja 
det rörliga friluftslivet. Förvaltare: Stiftelsen för fritidsområden i Skåne (förvaltas av Stiftelsen Skånska 
Landskap) tillsammans med Länsstyrelsen Skåne. EU-projektet SandLIFE kommer att fortsätta med 
restaureringsåtgärder i dynlandskapet under 2013-2017. För mer information se www.sandlife.se.

www.lansstyrelsen.se/skane

Ängelholms Strandskog Nature Reserve covers an area of 219 hectares. The aim 
of the nature reserve is to conserve, restore and develop an area with active beach 

and dune creation processes and the tree-covered dune area further inland, with the species which 
are dependent upon these habitats as well as to promote recreation. Site manager: The Foundation 
for Recreation Areas in Skåne (managed by The Skåne Landscape Foundation) alongside the County 
Administrative Board of Skåne. The EU-project SandLIFE will continue with the restoration work in the 
dune areas between 2013 and 2017 For more information 
see www.sandlife.se.

Havsbottnen är ett viktigt område för många 
plattfiskar, Om man som badande känner något som 
kittlar, kan det mycket väl vara en liten rödspätta 
(Pleuronectes platessa) man råkat sätta foten på!
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