
SVERIGES VITASTE SAND? 
Sanddynsområdet mellan Löderup och Mälarhusen är 
ett av de största och mest värdefulla i landet. Sanden, 
som sägs vara landets vitaste och finaste, hamnade i 
havet efter istiden och har därefter spolats upp på land 
av havets vågor. På land har starka vindar fått fatt i de 
lättrörliga sandkornen och format mjukt böljande dyner. 

HAVET GER OCH TAR 
Naturen demonstrerar verkligen sina krafter här i landets 
sydöstra hörn. Under en vinterstorm kan mer än 
20 meter av stranden vid Hagestad och Löderup ätas upp 
av vågorna. Här i Hagestad har strandlinjen flyttats mer 

Eldorado för insekter

Breda sandstränder, böljande 
sanddyner och skog som ger lä 
under kalla dagar. Hagestad och 
Sandhammaren är som gjorda för 
långa promenader! Naturreservaten 
rymmer också en spännande värld 
av sandlevande växter och djur. 

Sandens myllrande mångfald

Lyssna på ljudfilen

Läs in QR-koden med din mobiltelefon och 
lyssna till guiden Margareta Nörregårds 
berättelse om sjömän i nöd, Sand-
hammarens fyr, ekskogen och skydds-
planteringarna av tall. 

Sjörövarkust

än 200 meter in mot land. Men sanden har inte försvun-
nit, bara flyttats längre österut. Vid Sandhammarens fyr 
har stranden istället blivit flera hundra meter bredare. 

HUR SÅG DET UT FÖRR? 
Under 1700-talet och början av 1800-talet var här ett 
stort, öppet sandfält med stora kullar av flygsand. Ek-
skogen som vuxit längs kusten tidigare hade avverkats 
och blivit till ved och timmer. Ända ut på dynerna gick 
traktens djur och betade. Ålabodarna med ålfiskarnas 
redskap låg som ett pärlband längs stranden. Bete och 
trampet av folk och fä gjorde att det var gott om öppen 
sand och ett rikt växt- och djurliv. 

Havet här utanför har alltid varit en fruktad plats 
bland sjöfarare. Vindarna är ofta starka och ström-
marna gör att sandrevlar och grund ständigt flyttar 
sig. Otaliga sjömän har lidit skeppsbrott i de oroliga 
vattnen – många blev räddade av kustbefolkningen 
men många gick också under. 

Havsbotten beskrivs som en skeppskyrkogård – 
under 1600–1700-talen lär över 300 vrak legat synliga 
i vattnet och på land. Att hämta upp vrakgods var en 
lönande bisyssla för kustbefolkningen och ekskogen 
som länge växte längs kusten lär ha varit ett tillhåll för 
sjörövare. Skogen höggs så småningom ner, kanske 
på order av kung Karl XI som ville komma åt piraterna 
som gömde sig i skydd av skogen.

För att hjälpa sjöfararna längs den farliga kust sträckan 
startades en livräddningsstation på Sandhammaren 
och 1862 byggdes den karaktäristiska fyren.TRIFT är lätt att känna igen med sina pappersartade 

evighetsblommor. De dyker upp i de öppna hedmil-
jöerna i maj–juni men enstaka blommor går att hit-
ta ända in på hösten.

SOMMARGYLLING är en av landets mest exotiska 
fåglar. Den håller mest till uppe i lövträdens kronor 
och är svår att få syn på men ett vemodigt flöjtande 
avslöjar att den är i närheten. 
 
EJDRAR i tiotusentals passerar varje dag under 
flyttfågelsträcket vår och höst. Ejdern har minskat 
kraftigt i antal sedan 1990-talet, ingen vet med 
säkerhet varför, med forskarna har olika teorier: 
Fler rovfåglar, färre blåmusslor (ejdrarnas favorit-
mat) och brist på B-vitamin.

Kusten i Hagestad och Sandhammaren är ett paradis för sandälskande 
växter och djur. Förutom en enastående mängd insekter, vilka presensteras 
här intill, finns många spännande växter och ett rikt fågelliv.

EJDER
Somateria mollissima
Eider

N

fem SAKER DU INTE FÅR MISSA

GÅ PÅ INSEKTSSAFARI!
I den öppna sanden finns det liv. Ägna en stund en 
solig sommardag åt att titta riktigt nära. Kanske 
ser du bin gräva bon i sanden eller den snabba 
skalbaggen sandjägare på jakt. 

BESTIG ETT SANDBERG
Klättra, hoppa, spring eller gräv. Värm dig i en 
solvarm sandgrop. Rör om i sanden – det är bara 
bra för alla djur och växter som behöver bar sand 
för att trivas.

EN VÄRLD I MINIATYR
I soliga tallskogsgläntor och på permanenta, 
öppna sanddyner trivs en rad olika lavar –
överlevnadskonstnärer med stor uthållighet 
mot både torka och värme. Lavarna bildar en 
miniatyrskog av små, små buskar, trattar och 
strutar. 

KRYSSA EN FLYTTFÅGEL
Under flyttsträcket vår och höst passerar änder 
och gäss i mängder längs kusten. Sträcket av ejdrar  
är särskilt imponerande – under en dag kan så 
många som 100 000 ejdrar passera. 

TROPISK FÅGELSÅNG
Sommargyllingen är kanske den mest spektakulära 
av Hagestads invånare. I maj och juni ljuder dess 
koltrastlika, tropiska sång från ekskogens grönska. 
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Welcome to Hagestad and Sandhammaren!
Wide sandy beaches, billowing sand dunes and forest that gi-
ves shelter from cold winds. Hagestad and Sandhammaren Na-
ture Reserves are perfect for long walks! The area also holds 
an exciting world of sand-living plants and animals – so keep 
your eyes and ears open during your visit! 
   Warm and sheltered sandy habitats are popular among bees, 
beetles, butterflies and other insects. More than a thousand 
species have been recorded in the area. Here are also beautiful 
plants, including thousands of pasqueflowers and sand-loving 
species such as sea pea, sand sedge and thrift. The flight of mig-
rating birds along the coast is renowned, and from the verdant 
deciduous forest you can hear the melancholy call of the golden 
oriole. 
    The sea here outside the southeasternmost corner of 
Sweden has always been dreaded by seafarers. Winds are of-

ten strong and sandbanks and grounds are constantly moving due 
to the strong currents. Countless sailors have been shipwrecked 
in the turbulent waters – many were saved by local people, but 
many drowned. The bottom of the sea is described as ship grave-
yard – it is said that in the 17th and 18th centuries, more than 300 
wrecks were visible in the water and on land. To aid seafarers along 
the dangerous coast, a sea rescue station was set up on Sand-
hammaren, and in 1862, the distinctive lighthouse was built.  
    During the 19th and 20th centuries, trees were planted in the area 
to bind the sand. Today, drifting sand is not a problem, but rather 
the opposite. The sand dunes are becoming overgrown, and the 
areas of bare sand are diminishing. This is evident in the aerial pho-
tographs shown here on the poster. Encroachment is a threat to 
the unique plants and animals that are dependent on the sandy soil. 
In recent years, the sand dunes have therefore been restored.

STRANDVIAL 
Lathyrus japonicus
Sea Pea

ÄNGSNÄTFJÄRIL
Melitaea cinxia
Granville Fritillary
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TRIFT
Armeria maritima
Thrift

PLANTERAD TALLSKOG...
Men i det trädlösa landskapet blev sandflykt ett 
problem. För att binda sanden planterade man därför 
stora delar av området med tall. Åtgärderna tog fart 
under 1800-talet och under 1900-talet planterades även 
bergtall och gran. 

...SOM TÄTNAR
Långt in på 1900-talet fanns gott om öppna sand dyner 
och bar sand i de delar som inte planterades med 
skog. Djurens bete, som pågick under stora delar av 
1800-talet, och ålfiskarnas aktiviteter höll markerna 
öppna. Men de sista hundra åren har skogen tätnat. 

PLATT FRÖLÖPARE
Harpalus hirtipes

SOMMARGYLLING
Oriolus oriolus
Golden Oriole
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Välkommen till sandmarkerna i

HAGESTAD OCH SANDHAMMAREN

STRANDVIALEN har blommor i rosa och violett. Den 
växer på stränder och i dyner och är en särskilt viktig 
födokälla för flera arter av humlor och bin. 

BORSTTÅTEL är ett litet tuvigt gräs som sticker upp 
likt små rakborstar ur sanden. Den är en av pionjärerna 
på nyöppnade sandfläckar.

SANDSTARR är ett vanligt halvgräs på öppen sand. 
Stråna utgår från samma underjordiska jordstam och 
skjuter upp ur marken i långa, raka rader.

BACKSIPPOR i tusental växer i de sandiga torrbackarna 
i Backåkrareservatet och i norra delen av Hagestad. 
I dessa miljöer kan man även hitta den sällsynta och 
hundkexliknande BACKSILJAN.

BACKSIPPA
Pulsatilla vulgaris
Pasqueflower

VÅRSIDENBI
Colletes cunicularius

Det hotar många av de växter och djur som är beroende 
av varma, öppna sandmiljöer. Jämför flyg fotot från 1939 
med det från 2013 och se hur den östra delen av Hage-
stadsreservatet var betydligt mer öppet förr. 

NATUR MED UNIKT VÄXT- OCH DJURLIV
Trots igenväxningen har många djur och växter beroende 
av öppen sand klarat sig kvar i området. Många spän-
nande arter lever också i områdena med ekskog som 
härstammar  från 1600-talets ekskogar. Ekarna är 
knotiga och krumma och kallas för krattekar. I området 
finns ocks ett rikt fågelliv, både bland häckande och 
sträckande arter.
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BRUN SANDJÄGARE 
Cicindela hybrida 
Northern Dune Tiger Beetle

BORSTTÅTEL
Corynephorus canescens
Grey Hair Grass
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VARMA, VINDSKYDDADE sandmiljöer är popu-
lära bland insekter. Finns det dessutom gott om 
blommor är miljön i det närmaste perfekt. Dessa 
förutsättningar uppfylls i Hagestads- och Sandham-
marreservaten vilket återspeglas i en mångfald av 
insekter. Här finns också många tillfälliga gäster, 
vinddrivna arter som blåst hit söderifrån. Totalt har 
över tusen olika arter hittats i reservaten. 

KRATTSNABBVINGEN är en
karaktärsart i områdets 
ekkrattskogar. Den sällsynta 
fjärilen kan ses i juli månad 
i blomrika gläntor och på 
ängar. Den lägger sina 
ägg på späda ekkvistar nära 
marken och larverna lever av 
ekarnas knoppar och blad. 

KRATTSNABBVINGE
Satyrium ilicis
Ilex Hairstreak

PLATT FRÖLÖPARE är en av flera säll-
synta frö löpare som funnit en fristad i 
Hagestadsreservatet. Frölöparna är nattaktiva och 
värme älskande skalbaggar som lever av frön de hittar på 
marken. På menyn står också ett och annat småkryp. 

VÅRSIDENBIN och andra solitära (ensamlevande) vildbin 
bygger sina bon i den lättgrävda sanden. I de blomrika 
markerna letar de pollen och nektar.

 


