
VÄLKOMMEN TILL ÖSAN! 

Syftet med 
naturreservatet 
är att bevara och 
sköta värdefulla 
skogsmiljöer, 
livsmiljöer 
värdefulla för 
både växter, 
fåglar och andra 
djur. Syftet ska 
uppnås med 
anpassad skötsel 
där lövinslaget 
och andelen  
död ved ska 
utvecklas.  

Här förekommer de 
flesta av landets lövträd. 
Här kan man se många 
äldre lövträd, särskilt 
grov ask, lind och gråal 
men här finns även ek, 
lönn, asp, sälg, alm, bok, 
avenbok, hassel, 
fågelbär, klibbal och 
björk. Växtlivet är rikt, 
tack vare kalklerskiffern, 
t ex blommar här 
sötvedel, ormbär, 
glansnäva, trolldruva, 
kungsmynta och rikligt 
med blåsippor. Fågellivet 
är också rikt med flera 
sångare, mindre 
hackspett och fiskgjuse.  

Kontakta gärna oss som arbetar med reservatet, via 
Turistbyrån eller Bengtsfors kommun tel 0531-52 60 00  
eller Dalslands Miljökontor tel 0531-93 94 30.   

§   Inom naturreservatet är det tillåtet att: 

� Tälta en natt, men inte köra in med husbil eller andra 
fordon. 

� Gå var du vill, men har du hund ska den vara kopplad. 
� Studera djurlivet, men inte störa det. 

Landstigningsförbud råder på fågelskyddsområdet 
Småholmarna 1 april – 31 augusti. 

� Plocka svamp och blommor för eget bruk (om de inte är 
fridlysta), men inte skada skogen. 

� Elda på iordningställda grillplatser, där kommunen håller 
med ved, men inte på andra ställen. 
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I reservatet går en markerad strövstig på 1,8 km, med 
början och slut vid parkeringsplatsen. Det går att bada på 
många ställen, men sandstranden med vindskydd i 
nordöstra delen av halvön Ösan är populärast. Där finns 
också en av de fyra rastplatserna med grillmöjligheter. 
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Vill du lämna bidrag till 
information/skötsel av kommunala 
naturreservat, SMS:a 72456, ange 
Broschyr 20 kr eller Sponsring 50 kr.

Kommunen bildade naturreservatet  Ösan 2011  genom  
stat ligt  bidrag ”Lokala Naturvårds- satsningen”. 
Reservatet  har en yta på 35  ha, varav 1 8  ha landom råde.

I  naturreservatet  Ösan f inns en fantast isk , omväxlande 
natur m ed rika  lövskogar och f lera  kalkr ika hällm arker. 
En barrskog med grova tallar  och granar  f inns i södra 
delen och på öarna Småholmarna.   

Tjärblomster  och mandelblom
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Fast ighetsägare och förvaltare  är Bengtsfors kommun.  




