
NATURRESERVAT
Welcome to Vendelsöarna Nature Reserve - an archipelago rich in remains of 
earlier agricultural eras. Ancient monuments are evidence of human activ-

ity as early as the Stone Age. Animal pasture and the proximity to the sea leave their 
mark on the plant and animal life. Thrift, breckland thyme and sea milkwort belong 
to the reserve’s rich flora. You will also find a rich bird life here with species such as 
oyster catcher, common redshank and sandwich tern. Clearance work to restore open 
coastal heaths has been carried out in recent years, partly financed through LIFE, the 
EU fund for supporting Natura 2000 sites.

EU-medel till värdefull natur 
2010 startades Life-projektet GRACE med syftet att restaurera 
igenväxta betesmarker på svårtillgängliga platser som till 
exempel öar. Förhoppningen är att de växter och djur som är 
knutna till betade kusthedar ska gynnas samtidigt som det 
kulturhistoriska landskapet bevaras. På Vendelsöarna  har drygt 
25 hektar igenväxt betesmark röjts på norra Vendelsö, Brattö, 
Norstö och Kidholmen. Övriga områden som restaurerats i 
GRACE-projektet är Balgö, Mönster och Öckerö utanför Onsala 
samt Vindö, Brokö och Kalvö i Kungsbackafjorden. 

Fågel och fisk
I det grunda sundet mellan Vendelsö och Älmö finns ett rikt 
fågel liv. Här råder beträdnadsförbud delar av året. Strand-
skata, röd bena och större strandpipare häckar vid sundet som 
också är uppskattat av rastande fåglar under vår och höst. 
Trutar och måsar häckar i stora kolonier på intilliggande öar som 
också är hemvist för tornfalk och kentsk tärna. Öarna omges av 
vidsträckta grundområden med ålgräsängar och algvegetation 
som utgör värdefulla barnkammare för en lång rad marina arter. 

Willkommen im Naturreservat Vendelsöarna – einer Inselwelt, auf der frühere 
Siedlungsepochen viele Spuren hinterlassen haben. Archäologische Funde 

zeugen von menschlicher Aktivität bereits in der Steinzeit. Die Beweidung und die Nähe 
zum Meer haben das Pflanzen- und Tierleben stark geprägt. Gewöhnliche Grasnelke, 
Sandthymian und Milchkraut gehören zur vielfältigen Flora des Reservats. Der Besucher 
findet hier auch ein reiches Vogelleben vor mit Arten wie Austernfischer, Rotschenkel 
und Lachseeschwalbe. Um offene Heiden an der Küste zu restaurieren, wurden in den 
vergangenen Jahren Bäume und Sträucher entfernt. Diese Arbeiten wurden mit Mitteln 
des EU-Programms LIFE+ zur Förderung von Natura 2000-Gebieten kofinanziert.
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Naturreservatet Vendelsöarna består av Hallands näst störs-
ta ö Vendelsö och sex mindre öar. I reservatet möts du av 
ett vackert kulturlandskap som bär tydliga spår av tidigare 
odlings epoker. 

Spår från förr
Genom de enbuskklädda gräs- och ljunghedarna löper otaliga 
stenmurar som tidigare skiljde utmarkens betesdjur från inägans 
äng och åker. Stenåldersfynd, bronsåldersrösen och gamla hus-
grunder från sillfiskeperioden, så kallade tomtningar, vittnar om 
mänsklig aktivitet sedan lång tid tillbaka. Väderkvarnen och Lud-
vigs gård på Vendelsö är från 1870-talet. 

Blomsterrika betesmarker
Idag, liksom under de senaste århundradena, betas öarna av får 
och nötkreatur vilka ser till att markerna inte växer igen. Betet 
och närheten till havet sätter sin prägel på växt- och djurlivet. I de 
torrare betesmarkerna hittar du ljusälskande och småväxta örter 
och gräs som backtimjan, jungfrulin och kattfot. Här finns också 
sällsyntheter som vildlin, dvärglin och knutört. I strandängen på 
norra Vendelsö växer den späda och ovanliga arten dvärgarun 
med rosa blommor i en mörkgrön matta av gåsört, strandkrypa 
och salttåg. Alebrinken är en lövskogslund på östra Vendelsö där 
alrötter bildar fantasieggande formationer i strandkanten. 

 Föreskrifter
Inom reservatet är det förbjudet att:

• under tiden 1 april – 31 juli årligen färdas eller uppehålla sig i vattenområdet i Älmö sund och på stränderna 
kring Älmö sund samt landstiga på del av Knarrskär eller befara vattenområdet inom 100 meter från ön, enligt 
markeringar på beslutskartan,

• skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock 
tillåten,

• skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar,
• gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
• sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
• förtöja båt vid boj med släpkätting eller på liknande sätt som medför att bottenfaunan påverkas negativt,
• lägga upp båt på land mer än två dygn,
• tälta mer än två dygn, 
• elda annat än på anvisad plats,
• medföra okopplad hund,
• utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
• utan Länsstyrelsen tillstånd samla in landlevande insekter, spindlar, snäckor och andra landlevande ryggradslösa 

djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna 
och att fällor inte används, samt att

• utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

§ Regulations
Within the grounds of the reserve it´s forbidden to:

• during the yearly period 1 April to 31 July travel or remain in the marine area in the strait Älmö sund or on the 
shores around Älmö sund, or enter the part of Knarrskär or travel in the marine area within 100 meters from this 
island marked on the map,

• damage, pick or gather plants. It is, however, permitted to pick berries, edible fungi and occasional specimens of 
vascular plants,

• damage living or dead, standing or fallen trees or shrubs,
• dig or in any other way damage or destroy fixed natural objects or surface formations,
• put up notice boards, posters or signs, or make inscriptions,
• moor boats at buoys using anchor chain or in similar ways, which negatively impact the bottom fauna,
• lay up boats on land for more than 48 hours,
• camp for more than 48 hours,
• light fires other than in designated places,
• bring unleashed dogs,
• organise camps or competitions without permission from the County Administrative Board,
• collect land-living insects, spiders, snails or other land-living invertebrates without permission from the County 

Administrative Board. It is, however, permitted to collect occasional specimens, on condition that this does not 
violate the protection regulations and that traps are not used, and to

• carry out scientific research that contravenes the regulations without permission from the County Administrative 
Board.

§ Vorschriften
Im Naturschutzgebiet ist es verboten:

• sich in der Zeit vom 1. April bis 31. Juli innerhalb des Wasserbereichs der Meerenge Älmö sund und an den 
Stränden von Älmö sund zu bewegen oder aufzuhalten oder an dem auf der Karte markierten Teil von Knarrskär 
zu landen bzw. den markierten Wasserbereich von 100 m um diese Insel zu befahren,

• Pflanzen zu schädigen, zu pflücken oder einzusammeln. Das Pflücken von Beeren, Speisepilzen und einzelnen 
Exemplaren von Gefäßpflanzen ist jedoch erlaubt,

• lebende oder tote, stehende oder liegende Bäume und Sträucher zu schädigen,
• feste Naturobjekte oder Oberflächenbildungen durch Graben oder auf andere Weise zu zerstören oder zu 

schädigen,
• Tafeln, Plakate oder Schilder anzubringen oder Inschriften vorzunehmen
• Boote an Bojen so mit Schleppketten oder in ähnlicher Weise festzumachen, dass die Bodenfauna beeinträchtigt 

wird,
• Boote länger als 48 Stunden an Land aufzulegen, 
• länger als 48 Stunden zu zelten,
• außerhalb ausgewiesener Stellen Feuer zu machen,
• Hunde frei laufen zu lassen,
• ohne Erlaubnis der Provinzialregierung Lager oder Wettkämpfe durchzuführen,
• ohne Erlaubnis der Provinzialregierung an Land lebende Insekten, Spinnen, Schnecken und andere wirbellose 

Landtiere einzusammeln. Einzelne Exemplare dürfen jedoch eingesammelt werden unter der Voraussetzung, dass 
dadurch nicht gegen die Naturschutzbestimmungen verstoßen wird und dass dabei keine Fallen genutzt werden, 
sowie

• ohne Erlaubnis der Provinzialregierung wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen, die mit den 
Vorschriften im Widerspruch stehen.

§

Välkommen till Vendelsöarna

Naturreservatet Vendelsöarna utgörs av ett kulturpräglat ölandskap samt 
kringliggande vatten. Vy från Vendelsö över Punschviken.

N

Inom fågelskyddsområdet i Älmö sund 
och på västra delen av Knarrskär råder 
beträdnadsförbud 1 april – 31 juli0                                    500 meter

Här är du!

Informationstavla

Vandrarhem

Reservatsgräns

Fågelskyddsområde

Stig

Blockmark

Väderkvarn

Fornlämning

Öppen mark

Berg i dagen

Skog

Naturreservatet Vendelsöarna utvidgades 2015 och är 1582 hektar. Syftet med 
reservatet är att bevara det kustpräglade odlingslandskapets natur- och kultur-
värden, att bevara värdefulla marina grundområden och att gynna det rörliga 
friluftslivet. Reservatet ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 
Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Halland. Telefonnummer 010-224 30 00. 
Hemsida www.lansstyrelsen.se/halland

ljungblåvinge
Plebejus argus

käringtand
Lotus corniculatus

större strandpipare
Charadrius hiaticula  

vanlig hjärtmussla
Cerastoderma edule

blåmussla
Mytilus edulis  

blodrot
Potentilla erecta

ljung
Calluna vulgaris

silversmygare
Hesperia comma

granspira
Pedicularis 
sylvatica

mindre guldvinge
Lycaena phlaeas

klockljung
Erica tetralix
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