
Välkommen till
Ängelholm
Här finns en stor variation av livs
miljöer och en mångfald av arter. 
Från orörda skogar med mycket död 
ved till kala  fågelskär och ett levande 
kultur landskap.

Flera av öarna i reservatet är kuperade och 
 domineras av äldre tallskog men det finns även 
fina områden med gammal granskog och stora 
gamla aspar. Eftersom skogen är otillgänglig har 
skogsbruket aldrig varit särskilt omfattande.  Istället 
har man avverkat träd efter husbehov och på 
några av de mer svårtillgängliga öarna har skogen 
 lämnats orörd under lång tid. Det har gjort att 
skogarna är rika på död ved där ett myller av olika 
vedsvampar och skalbaggar som gulporing och 
svart praktbagge trivs. 

Welcome to 
Ängelholm

On the islands of Ängelholm  Nature 
Reserve there is a wide variety of 
 habitats and many species. Several 
of the islands in the Nature Reserve 
are hilly and largely covered in old 
pine woodland. There is plenty of 
dead wood where many rare lichens 
and beetles thrive. Other islands have 
clearly been farmed with a larger pro
portion of broadleaved trees and a 
rich flora favoured by grazing or hay 
cutting.    

In addition to general regulations that apply 
with visits to natural areas, in this nature 
reserve it is prohibited to: 

 • destroy or damage natural objects or geological 
formations by drilling, blasting, digging, carving, 
hacking or painting;  

 • collect wood, break branches or in any other way 
damage living or dead trees and bushes;

 • drive a motor vehicle within the terrestrial parts of 
the Reserve;

 • moor a boat or camp for more than two days in a row 
in the same place;

 • disturb the wildlife by climbing in trees with nests or 
collecting invertebrates with the exception of one 
off samples for species identification for scientific 
purposes;

 • bring a dog or other pets not on a lead, with the 
exception of dogs for hunting permitted within the 
Reserve or herding of grazing animals;

 • play music/sound in a disturbing way;
 • light a fire other than in the places designated by the 

County Administrative Board;
 • organise competitions or engage in camp activities;
 • undertake scientific investigations or individual 

studies such that they may lead to damage or other 
negative impacts on the plant and animal life. 

Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis, växer 
på gamla stubbar och grova döda träd.

Nattviol, Platanthera bifolia , har väldoftande 
blommor som doftar särskilt starkt på kvällen 
och natten. Då lockar den till sig nattfjärilar och 
särskilt svärmare som pollinerar blommorna.

På många av 
 öarna betade förr kreatur  
i  skogarna vilket gjorde dem 
glesare och  ljusare. Det gynnade i sin 
tur många värme älskade  insekter. När betet 
upp hörde  och plock huggningen avtog blev 
 skogarna  mörkare och fuktigare.

Några av 
öarna är tydligt  
kultur präglade och 
här dominerar istället löv träden. På de lite flackare 
öarna Ängholmen och Hässelö hittar man de 
 finaste resterna av det gamla odlingslandskapet. 

Den långa kontinuiteten av slåtter och bete har 
skapat förutsättningar för en rik hävd gynnad flora 
med arter som nattviol, mandel blomma och blå
suga. Här finns också gamla lindar och ekar som 
trivs på de  näringsrika markerna. På deras grova 
och uppspruckna bark växer sällsynta mossor och 
lavar som guldlockmossa, bårdlav och rosa skäre
lav.

För att bevara Ängelholms unika mång
fald har restaureringar genom förts 

20162019, för att ljusa upp 
 skogarna på flera platser. 

 Dessutom återinförs  eller 
intensifieras betes

hävden på flera av 
öarna.

Bondekrok

Slingerholmen

Ängholmen

Hässelö

Korsholmen

St Tväsäcken • Här är du

Fågelskyddsområde 
1 april-15 augusti

Reservatsgräns

 Var rädd om naturen!
För allas trivsel och för värdena i natur reservatet 
är det viktigt att alla besökare  visar hänsyn. 
Utöver generella regler vid vistelse i skog och 
mark är det i reservatet förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller 
ytbildning genom att borra, spränga, gräva, 
rista, hacka eller måla;

 • samla ved, bryta kvistar, fälla eller på annat 
sätt skada levande eller döda träd och buskar;

 • framföra motordrivet fordon inom reservatets 
landområden;

 • förtöja båt eller tälta längre än två dygn i följd 
på samma plats;

 • störa djurlivet genom att klättra i boträd eller 
samla ryggradslösa djur med undantag av 
enstaka individer för artbestämning i veten-
skapligt syfte;

 • medföra okopplad hund eller annat lös-
gående husdjur, undantag gäller för hund vid 
inom reservatet tillåten jakt samt för vallning 
av betesdjur;

 • spela upp musik/ljud på ett störande sätt;
 • göra upp eld annat än på av Länsstyrelsen 

iordninggjord eldningsplats.

Dessutom är det förbjudet att utan  Länsstyrelsens 
tillstånd:

 • anordna tävlingar eller bedriva läger-
verksamhet;

 • utföra sådan vetenskaplig undersökning 
eller enstaka studie som kan leda till skada 
eller annan negativ påverkan på växt- eller 
djurlivet.

Fakta om Ängelholm
Kommun:  Valdemarsvik
Skyddat år: 1972, utvidgat 1982, reviderat 2011 
och 2016.
Areal: 907,7 ha
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Östergötlands län
Mer information:  010-223 50 00, 
www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Naturreservatet Ängelholm ingår i EU:s nätverk av 
särskilt värdefull natur, Natura 2000.

Life Coast Benefit Med ekonomiskt 
bidrag från Europeiska 
unionens finansiella 
instrument Life+.
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Ramsholmen

Långholmen
Skrocksholm

St Gåsön

Edholmen

Getholmen

Trässholmen


