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Upplev dramatisk natur, saltstänkta kusthedar, långgrunda sandstränder och skönsjungande grodor! Utforska en
grotta, skåda fåglar och kanske få syn på en tumlare?
Här bjuds du på ett smakprov av vad vår vackra natur kan
erbjuda. Välkommen till naturreservaten i Kullabygden!

VÄSBY STRANDMARK
Inklämd mellan Lerberget och Viken ligger en
liten remsa kusthed och sandstrand. Sommartid
blommar heden med backtimjan, hedblomster
och backsippa. En blandning av bar sand och
blommande hed är en bra miljö för många insekter.
Upplev: martorn, en taggig men sällsynt växt med blåa blommor som huvudsakligen växer på sanstränder. Martorn är
starkt hotad och därför även fridlyst!

NYHAMNSLÄGE-STRANDBADENS
KUSTHED

BÖLSÅKRA - TRANEKÄRR

Saltstänkta, betade strandängar sydost om byn
Mölle, inramade av snirklande stengärdsgårdar
och vindpinade träd. På försommaren blommar
orkidéer och strandtrift, i skyn hörs lärkans
drillande.

Den klippiga kusten mellan Svanshall och Skäret
bjuder på en vidunderlig utsikt över Skälderviken med Hallands Väderö i fjärran. Du vandrar
genom ljungklädda fälader och hagmarker förbi
klapperstensfält och små hamnar.

Upplev: solnedgången över havet och Kullaberg till tonerna
av klockgrodornas sång från de grunda dammarna.

KULLABERG
Vilt, vackert och vidunderligt. Som en grön, slingrande drake tronar Kullabergs urbergsrygg längst
ut på Kullahalvöns spets. På flera ställen stupar
berget närmare 100 meter rakt ner i havet. Den
dramatiska kustlinjen är sönderskuren med malar,
klyftor, grottor och raukar som lockar till äventyr. Under ytan
väntar ett dykparadis och Sveriges enda bofasta val, tumlaren.
En vandring runt berget tar dig genom lummiga lövskogar, ner i
djupa raviner och ut på betesmarker med slående vyer.
Upplev: Kullaberg är en dröm för den friluftsintresserade besök fyren, vandra, klättra, snorkla, fiska, skåda fågel eller ta
en tur med havskajak. Listan kan göras lång!

LUNNABJÄR
En liten kulle klädd med gamla ekar omgiven av
ängs- och åkermark.
Upplev: vårfloran med bland annat vårlök,
smånunneört och svalört.

JONSTORP-VEGEÅS MYNNING
Från Svanshall i väster till Utvälinge i öster
sträcker sig ett till största delen marint naturreservat ut i Skälderviken. Ålgräsängar fungerar
som barnkammare åt exempelvis plattfisk och
torsk. Vid lågvatten blottas de sandiga och leriga
bottnarna – ett smörgåsbord står dukat för fåglarna.
Upplev: fågellivet lockar många fågelskådare till framförallt
Rönnen, Själrönnen och Sandön. Med lite tur kan du även få se
knubbsäl.

GÖRSLÖVSÅNS MADER
Markerna längs Görslövsån översvämmas regelbundet, därav ordet ”mad” som är ett sydsvenskt
ord för blöta marker från vilka man skördar hö.
Upplev: Görslövsån har framförallt ett rikt fågelliv, speciellt när vattennivån är hög. Stora mängder gäss, änder och vadare häckar och rastar årligen vid ån.
Rovfåglar sitter på stolpar och spanar efter sork.

NABBEN

Anrik hed med fin flora, inbjudande sandstrand
och vacker vy mot Kullaberg och Mölle i norr. Det
grunda kustområdet och revet vid Kullens havsbad har stor betydelse för rastande sjöfåglar. Året
om ses olika vadare, änder och piplärkor.

Från Arild österut mot Skäret sträcker sig en obebyggd remsa med klippig kusthed. Ur den gamla
fäladsmarken reser sig berget brant, får och kor
betar i skuggan av träden. Nedanför vilar klapperstensfält med rundade stenar och raukar, skulpterade av havet under tusentals år.

Upplev: de krokiga tallarna som kantar reservatet är perfekta
att klättra och leka i. Sommartid lockar den långgrunda sandstranden till bad.

Upplev: den milsvida utsikten från Nabbahögarna (gravhögar från bronsåldern) bort mot Arild, Kullabergs norra branter,
vidare ut över Skälderviken och Bjärehalvön.

NYHAMNSLÄGE-LERHAMNS KUSTHED

Upplev: längst i öster ligger ett vattenfyllt stenbrott, en
perfekt plats för en picknick och lek.

SKÄRET

Salta strandängar, steniga stränder och vindpinade buskar kännetecknar kuststräckan mellan
Lerhamn och Nyhamnsläge. Vinden, havet och
betande djur har skapat det öppna landskapet
som sommartid lyser i gult och lila av gulmåra, trift
och backtimjan.

Ett småbrutet gammalt kulturlandskap inklämt
mellan bebyggelse. På flera ställen i reservatet
finns hagmarker med spridda äldre träd och
gamla vackra stengärdsgårdar och odlingsrösen.
De flesta av stigarna i området är rester av gamla
gångstigar och vägar.

Upplev: i de små vattensamlingarna bor klockgrodor och
salamandrar.

Upplev: med lite tur får du en glimt av en sällsynt helsvart
huggorm som ligger och solar sig på en åkerholme.

TÄNK PÅ!
I naturreservat gäller ofta särskilda regler som begränsar
allemansrätten. Vid varje reservat finns informationsskyltar där du kan läsa vilka regler som gäller för just det
naturreservat som du ska besöka.

VILL DU VETA MER?
På Länsstyrelsen hemsida kan du läsa mer om alla
skyddade områden i Skåne. Här hittar du föreskrifter,
kartor, serviceinformation och hur du hittar dit:
www.lansstyrelsen.se/skane
www.hittadinplats.nu
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NATURRESERVAT I KULLABYGDEN
Välkommen - här väntar ett äventyr!
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