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LÄR DIG MER OM
ALLEMANSRÄTTEN OCH
KULLABERGS NATURRESERVAT
Vet du vad allemansrätten är? Om du upptäcker Kullaberg med hjälp av
Skogsmulles karta så får du lära dig mer om både allemansrätten och om de
särskilda reservatsregler som gäller i Kullabergs naturreservat. Skogsmulle ger
dig små uppdrag om du besöker platserna som finns utmärkta på kartan.
Lycka till och låt äventyret börja.
Vem är Skogsmulle?
På vandringen som du strax ska ge dig
ut på kommer Skogsmulle att lära dig
mer om allemansrätten och Kullabergs
naturreservat. Skogsmulle är barnens
och djurens vän i naturen. Han föddes
i naturen och fick sin dräkt av djuren
som tillsammans skapade hans dräkt.
Den fina hatten gjorde han av en bit
näver från en björk. Allra stoltast är
Skogsmulle över sin röda fjäder som
sitter i hatten och svans av rottrådar som
han kan hålla rent i naturen med.
Friluftsfrämjandets barnledare har med
Skogsmulle visat över 2 miljoner barn ut
i naturen för att upptäcka, leka och lära
tillsammans. Skogsmulles budskap är Var
rädd om naturen.

Allemansrätten och Kullabergs
naturreservat
Tack vare allemansrätten har du och
alla andra tillgång till naturen. När du
går en promenad, paddlar kajak eller
plockar bär i skogen använder du dig av
den. Allemansrätten betyder också att
du måste ta hänsyn till växt- och djurliv,
markägare och människor i närheten.
Därför är det viktigt att du känner till
vilka rättigheter och skyldigheter du har
när du rör dig i skog och mark. Eftersom
Kullaberg är ett naturreservat med ett
känsligt djur och växtliv, gäller särskilda
regler utöver allemansrätten. En del av
vattenområdet räknas dessutom som
marint naturreservat med ännu fler
regler som är viktiga att kunna.
Mer information om reglerna i det
marina reservatet hittar man på
https://www.lansstyrelsen.se/skane/
besoksmal/naturreservat/hoganas/
kullaberg.html

HITTA DIN PLATS I
SKÅNSK NATUR
Det finns 3 nationalparker och över 300 naturreservat att upptäcka i Skåne.
Här finns allt från bokskogar, sjöar och stränder till betesmarker och berg.
På hittadinplats.nu finns allt du behöver veta om varje område. Genom
filtreringsfunktionen kan du bland annat se vilka områden som går att nå med
kollektivtrafik och var det finns grillplatser, slingor, vindskydd.
Våra skånska naturum och naturcentrum fungerar som en port till naturen. Här
får du genom utställningar och aktiviteter bekanta dig med naturområdena i
närheten av varje naturum. Du får också hjälp med kartor och tips på sevärdheter
och vandringar

Hemsida: www.hittadinplats.nu
Facebook: www.facebook.com/skånsknatur
Instagram: skansknatur

Friluftsfrämjandet
Friluftsliv för alla! Friluftsfrämjandet skapar roliga, trygga och lärorika äventyr – på
fjället, vattnet, snön, isen och i skogen. Året runt och för alla. Välkommen du också!
Friluftsfrämjandet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation
som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med
över 100 000 medlemmar, 7000 ledare, verksamhet i 400 förskolor och skolor,
300 lokalavdelningar och 25 skidbackar är vi Sveriges största friluftsorganisation.
Våra hjärtefrågor är att få fler att njuta av friluftslivet på ett hållbart sätt – och vi
jobbar för att ge bra förutsättningar för friluftsliv, nu och framåt.
I Skåne är vi över 17 000 medlemmar i 28 lokalavdelningar som skapar äventyr
för både stora och små. Välkommen att vara med du också.

Hemsida: www.friluftsframjandet.se
Facebook: www.facebook.com/friluftsframjandet

Foldern har finansierats av Naturvårdsverket.

UPPTÄCK
KULLABERG MED
SKOGSMULLE
Upptäck naturreservatet Kullaberg tillsammans med
Skogsmulle och lär dig mer om allemansrätten och om de särskilda
reservatsregler som gäller på Kullaberg.

UPPTÄCK
KULLABERG MED
SKOGSMULLE

JOSEFINELUST

Josefinelust är känt för utsikten och de
lättillgängliga grottorna. Platsen är uppkallad
efter Oscar I:s fru Josefina, som älskade
naturens skönhet. Här finns grillplats och
vindskydd.
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Kullabergs reservatsregler: Du får bara tälta
på anvisad plats på Kullaberg. Läs mer på
Kullabergs naturreservats hemsida.

En lättillgänglig ravin som användes som båtplats av
folket på Kullagården. Idag är det en populär plats för bad,
dykning, fiske och klättring. Här finns också Fiskegrottan.

Från bergets högsta punkt, Håkull, 187 meter
över havet har du en vidsträckt utsikt. Du ser
Skälderviken och Bjärehalvön på ena sidan
och Öresund och Danmark på andra sidan.
Man kan se ända till Köpenhamn.

GREGERS BACKAR

En hög del av Östra Kullaberg med tre toppar.
Med sina 174,8 meter över havet är den
nordligaste toppen Kullabergs näst högsta
punkt. En av svensk flyghistorias mest tragiska
olyckor inträffade här söndagen den 4:e mars
1956 när fyra unga piloter miste livet, därav
minnesplattan.

Allemansrätten: Du får tälta något dygn
i naturen. Vill du tälta längre måste du be
markägaren om lov.

ABLAHAMN

Allemansrätten: Du får inte jaga, störa eller skada djur.
Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens
bon eller ungar.

DOMARRINGARNA
VID HIMMELSTORP
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Himmelstorpsgården är en gammal
mötesplats med anor från vikingatiden.
Förr i tiden brukade man samlas här, i
synnerhet Annandag Pingst, då det var
folkfest med servering.

Allemansrätten: 1 mars – 20 augusti
får hundar inte gå lösa. En lös hund kan
skrämma och skada de vilda djuren som
har ungar. Det är alltid bäst att ha hunden
kopplad i naturen.

Allemansrätten: Du får inte ta kvistar,
grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter
eller kåda från växande träd. Det är
förbjudet att ta buskar och fälla träd.

Kullabergs reservatsregler: Hundar
måste alltid vara kopplade på Kullaberg!

Allemansrätten: Du får plocka blommor, bär och
svamp som växer vilt men inte frukt, bär, grönsaker
från trädgårdar, planteringar eller på åkrar.

Uppdrag från Skogsmulle: Spring allt vad du
orkar uppför backen!

Uppdrag från Skogsmulle: Titta på
Mulle-TV! Lägg dig på rygg och titta upp
i himlen.

Kullabergs reservatsregler: Du får inte plocka
blommor men däremot svamp och nötter på marken.

Kullabergs reservatsregler: Mellan den 1/3 - 15/7
är det förbjudet att beträda den norra kusten från
Djupadal till Valdemarsgrottan. Detta för att den fridlysta
pilgrimsfalken inte ska störas när den ruvar.

HÅKULL
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Kullabergs reservatsregler:
Samma regler gäller här och du
får inte ta med dig pinnar från
naturreservatet. Vid grillplatserna
stora parkeringen, Josefinelust
och Björkeröd får du bara
elda med kol men här vid
Himmelstorp får du använda
ved. Veden får inte tas från
natururen.
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Uppdrag från Skogsmulle: Ta upp en sten och lyssna på
den. Vad berättar den för dig?
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Uppdrag från Skogsmulle: Hur många djur ser och
hör ni?
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Uppdrag från Skogsmulle:
Spring slalom mellan
stenarna (domarringarna)!
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MÖLLE

Kullabergs reservatsregler: Delar av
vattenområdet runt Kullaberg är marint
naturreservat med särskilda regler.
Uppdrag från Skogsmulle:
Gör som Skogsmulles kompis
Laxe och lägg handen
på en av klipporna.
Hur känns den?
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Allemansrätten: Du får inte fiska utan tillstånd i
sjöar eller vattendrag. Däremot får du fiska med
metspö och kastspö utan tillstånd vid kusten
samt i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern,
Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland).
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Om du följer den slingrande stigen från naturum
hit kommer du riktigt nära havet. Att spana på
den delfinliknande Tumlaren som är en av de
minsta valarna i världen är väldigt populärt här.

ÅK

LILLEFYR

ER
SB
ER
G

LA
GR HIB
OT I A
TA N

1

6

SI
GR LVE
OT RTA
N

SM

YG
EN

N

BJÖRKERÖD

MÖLLEKAPELL

Bilväg

Sevärdhet

Markväg
4

KULLAMANNENS GRAV

Det sägs att graven ligger vid en sten högt uppe på en
bergknalle. När du stampar med fötterna uppe på höjden
ekar det långt ner i underjorden. Stampa inte för länge, då
kanske bergatrollet drar ner dig!
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MÖLLE MOSSE

Skogstjärnarna på Kullaberg kallas för mossar. Vid Mölle
mosse växer den röda näckrosen.

Allemansrätten: All nedskräpning är förbjuden.

Allemansrätten: Du får gå, cykla och rida och vara nästan
överallt i naturen men inte för nära bostadshus. Om du
öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.

Kullabergs reservatsregler: Samma sak gäller här, så var
snäll och ta med dig skräpet hem.

Kullabergs reservatsregler: Du får bara cykla och rida på
anvisade stigar.

Uppdrag från Skogsmulle: Blunda och lyssna! Vad hör du?

Uppdrag från Skogsmulle: Speja över mossen. Vad ser du?

Stig

Utsikt
WC

Torrdass

Röd strövstig

Servering

Blå strövstig

Fiske

Gul strövstig

Camping

Skåneleden SL 5

Tillgänglighetsanpassat
torrdass

Fågelskyddsområde
Tillträde förbjudet 1/3-15/7

N Kiosk, Naturum

Tillgänglighetsanpassad
stig (800 m)

