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NATURRESERVAT
Välkommen till Båvenöarna
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åven är en typisk sprickdalssjö med branta bergiga öar
och ett största vattendjup på
48 meter. Dessa fiskrika och
ostörda vatten lockar till sig många
fåglar som kommer hit under våren för
att föda upp sina ungar.
I reservatet kan du bland annat träffa på
stora rovfåglar som fiskgjuse och havsörn,
liksom storlom och flera hackspettsarter.

Fågelskyddsområden.
De gulmarkerade delarna
på kartan är fågelskyddsområden, där det råder
beträdnadsförbud 1 april
till 31 juli.
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Båvenöarna comprise a large
nature reserve with 15 islands
and islets in the midst of Lake
Båven. The area is known for its rich birdlife
and is a popular outing destination. Here you
can watch birds, explore the islands, paddle a
canoe or kayak or maybe skate on ice in winter.
These unspoilt waters are full of fish and attract
many birds that come here during spring to
feed their young. The areas marked in yellow
on the map are bird sanctuaries, where entry is
prohibited during 1 April to 31 July every year.

Utöver generella regler vid
vistelse i skog och mark är
det i reservatet förbjudet att:
§ skada eller borttaga naturföremål;
§ skada eller förstöra berghällar
t ex genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av
inskription e dyl;
§ skada eller borttaga levande
eller döda träd eller buskar;
§ plocka blommor, mossor eller
lavar;

§ tälta;
§ göra upp eld;
§ medvetet störa djurlivet t ex
genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller
motsvarande; genom att klättra
i boträd eller insamla insekter;
§ förtöja eller ankra upp båt mer
än ett dygn inom reservatet;
§ släppa ut avloppsvatten från båt
eller annan farkost;
§ anordna tävlingar, bedriva lägerverksamhet, bedriva besöksverksamhet i kommersiellt syfte.

Fakta om Båvenöarna
Kommuner: Nyköping och Flen
Skyddat år: 1989 Areal: 415 ha (80 ha land)
Markägare: Naturvårdsverket, privat
Natura 2000: Båvenöarna
ingår i EU:s nätverk av särskild
skyddsvärd natur – Natura 2000

Förvaltare: Länsstyrelsen i Södermanlands län
Mer information: telefon 010-223 40 00
www.lansstyrelsen.se/sodermanland
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Var rädd om naturen!
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Welcome to Båvenöarna
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Naturreservatet Båvenöarna är i stort sett helt obebyggt, endast en liten
sommarstuga finns på ön Herrhornet. I området kan du få se både fiskgjuse
och havsörn segla högt över land och vatten.
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Gös (Sander lucioperca) är en av Båvens
populära matfiskar. Den är släkt med
abborren, kan bli upp till 130 centimeter
lång och väga upp till 18 kilo.

Orörd skärgårdsnatur.

I Båven lever den mytomspunna och fridlysta malen, en fisk som kan bli upp till
3,6 meter lång och väga 125 kilo. I sjön
är det också gott om matfisk som abborre,
gös och gädda. Allt fiske i Båven kräver
fiskekort.
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PRODUKTION : JG MEDIA 21

Storlommen (Gavia arctica) är en av Båvens
karaktärsfåglar. Den kommer vid islossningen,
genomför sin häckning och lämnar området i augusti.
De flesta storlommar övervintrar vid Svarta havet.

Här är du
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Bilväg

Båvenöarna är ett stort naturreservat
med 15 öar och skär mitt i sjön Båven.
Området är känt för sitt rika fågelliv
och är ett populärt utflyktsmål. Här
kan du titta på fåglar, paddla, vandra
eller kanske åka skridskor på isen.

På de större öarna går det att vandra i
gammal naturskog med tallar som är upp
till 150-200 år. Här finns också många
lövträd liksom en- och hasselbuskar. Nära
stränderna är det gott om al.
En gammal jätteek med en omkrets på
nästan sju meter växer på den södra delen
av Fiön. På ekens stam, nära marken, kan
du hitta oxtungsvamp som bara förekommer på riktigt gamla träd. Svampen orsakar
brunröta och anses tillsammans med svaveltickan vara huvudorsaken till att ekstammar
blir ihåliga.

Teckenförklaring

