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RESERVATSFÖRESKRIF TER
I området har du många rättigheter men även skyldig
heter. Det är viktigt att du känner till vad som gäller
för att inte skada växt- och djurlivet i naturreservatet.
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Växt- och djurliv i Ättekulla

Ättekulla har flera olika naturtyper – äng, hage, åker och skog.
Skogen är en blandskog av ek och bok med inslag av al, björk,
lönn och tall. På våren blommar här vitsippor och på sommaren
ekorrbär och liljekonvalj.
Mellan koloniområdet och Backgården finns
en sumpskog med al. Den är värdefull eftersom den naturtypen har försvunnit på många
håll när man har dikat ut i landskapet.
Här kan du bland annat hitta orkidén
skogsknipprot.
Höjdskillnaden på 30 meter inom
reservatet beror på landborgens
sluttning mot söder.

Inom reservatet är det förbjudet att
 bryta kvistar, fälla eller på
annat sätt skada levande
träd och buskar
 ha lösgående husdjur
15 mars – 31 oktober
 sätta upp affisch, tavla,
skylt eller göra inskrift
 göra upp öppen eld
utanför avsedd grillplats
 tälta eller övernatta

I området häckar ett trettiotal fågelarter.
Under våren kan du till exempel höra grönsångare, gransångare, härmsångare, svarthätta
och näktergal. På ängsmarken växer bland annat
gullviva och på gravhögarna kan du hitta rölleka,
mindre blåklocka och ljung. Dessa växter kan
ha funnits här redan när gravhögarna byggdes.

Ättekulla
Svarthätta

Naturreservat i Helsingborg

Sylvia atricapilla

Tegeltäkt

Vitsippa

Anemone nemorosa

Skogsknipprot

 orsaka störande ljud
 spränga, gräva, borra, tippa,
dika eller dämma
 lämna, för reservatet,
främmande föremål
 anordna tävling utan
att ha tillstånd
 parkera på ej anvisad plats
 framföra motordrivet
fordon på ej avsedd väg.

Häckande fåglar och växtlighet

Epipactis helleborine

Berggrunden består av sedimentära bergarter,
ler- och sandstenar. I landborgen har det brutits
lerskiffer för tillverkning av tegel. I lertäkten, som
låg väster om koloniområdet, har fossil av ormbunksblad hittats. Dessa ormbunkar växte här under juraperioden, för cirka 190 miljoner år sedan. Täkten fylldes
med jordmassor under 1990-talet. En mindre damm
sparades i kanten och där kan du hitta vanlig padda,
vanlig groda, åkergroda och salamandrar.

Mindre vattensalamander
Lissotriton vulgaris

Talgoxe

Parus major

Vanlig groda

Rana temporaria

Tack för att du visar hänsyn och använder skräpkorgarna.
Produktion: Stadsbyggnadsförvaltningen, copyright © Helsingborgs stad.
Illustrationer: Peter Elfman. Tryck: Malmö 2018.

På helsingborg.se hittar du aktuell information om
stadens olika vandringsleder, parker, grön- och natur
områden och mycket mer. Du kan även få fler tips
om upplevelser på: visithelsingborg.com
samt på: familjenhelsingborg.se
Helsingborgs stad
Kontaktcenter · Stortorget 17
Postadress SE-251 89 Helsingborg
Telefon 042-10 50 00
kontaktcenter@helsingborg.se
helsingborg.se/naturreservat
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Rubus idaeus

Ek

Quercus robur
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Alnus incana

Ekorrbär

Maianthemum bifolium

Meles meles

Rubus plicatus

Erianaceus europaeus

Betula pendula

Calluna vulgaris

Skogsstjärna

Trientalis europaea

helsingborg.se
Beslut om bildande av Ättekulla naturreservat togs i Helsingborgs kommunfullmäktige den 18 maj år 2010.
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Köpinge by låg där nuvarande Malmöleden korsar Österleden
och var en viktig handelsplats under lång tid. Så småningom
övertog Helsingborg den rollen kring 1000-talet.
Byarna Köpinge och Raus delade reservatsområdet. Den norra
delen av reservatet var då en gemensam betesmark – Helsingborgs fälad. Den södra södra delen bestod av äng och åker.
Gränsen mellan byarna sammanfaller med den nuvarande
trädplanteringen och lekplatsen norr om Raus Vång.
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Koloniområde
Ättekulla Sommarstad
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Under bondestenåldern började människorna att röja upp
gläntor och små åkrar i den täta urskogen. Efterhand blev
dessa avtryck fler och större i landskapet.
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Sumpskog

Människor har bott vid Ättekulla i tusentals år. Det visar många
fynd från stenåldern och framåt. De stora gravhögarna från
brons- och järnåldern syns tydligt i landskapet men det finns
även dolda boplatser under mark. Totalt har det funnits ett
30-tal gravhögar och i dag finns det sju stycken kvar. Det är
dessa gravhögar – ättehögar, som har gett namn åt Ättekulla.

Sumpskog

Backgården

Järnåldersbönder kan ha plöjt marken
där du är för två tusen år sedan.

Raus Vång
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Ättekulla is a varied recreation area with both open
meadow, grazing land and dense forest. The history
of Ättekulla is old with findings that reach all the way
back to the Stone Age.
The physical remnants in form of burial mounds
are from the Bronze and Iron Ages. These many
remains have given the area its name – Ättekulla. The
deciduous forest has a predominance of oak and beech,
with parts of pine, birch, rowan etcetera. Just north of the
little farm of Backgården is a marshy forest of alder. These
wet areas are rare and precious in the modern landscape
due to commonly occurring draining.
The purpose of the nature reserve is to preserve and enhance
the area’s characteristics and to improve the recreational
facilities. The managing of the forest has a focus on pre
serving large and old deciduous trees which are the habitat
for many species of mosses, lichens, insects and birds.
You can use various paths, fire places and benches for
recreational purpose. Two trails pass through the area,
the regional hiking trail of Skåneleden and the local trail
of Landborgspromenaden. They connect nature and cultural
sites in Skåne as well as along the coast.

Österleden

Gravhögarna och områdena kring dem ansågs heliga och
fungerade som rituella samlingsplatser. Du kan läsa och lära
mer om ättekullaområdets forna tiders människor och landskap i vid Naturpunkten Ättehögen.
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Här i södra Helsingborg finns vårt härliga
natureservat i ett varierat rekreationsområde
med möjlighet att uppleva både skog och öppna
ängs- och hagmarker.
Ättekulla är Helsingborgs fornlämningsrikaste
område med flera synliga gravhögar. Från landborgen finns även chans till utsikt mot Öresund
och södra Helsingborg.

Brevdu

Välkommen till
Ättekulla naturreservat
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Redan under medeltiden började det som i dag är Raus kyrko
gård, vid Raus kyrka strax sydöst om reservatet, att användas
som begravningsplats. Under 1700-talets pestepidemier
anlades även begravningsplatser strax utanför både Köpinge
och Raus.
Mitt emot parkeringsplatsen i nordost, finns Helsingborgs enda
kvarvarande offentliga ruin från 1800-talet. Det är grunden till en
väderkvarn av oklar ålder, som omnämns i en skrift från år 1878.
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Please note

The purpose of the nature reserve is to protect and develop
the long term natural and cultural values of the area. Therefore, follow the rules of the reserve. Remember to keep
your dog on a leash between March 15 – October 31st.
Only light a fire in the selected areas and never damage
plants, animals or historical remains.

Rekreation

I Ättekulla naturreservat kan du promenera längs vägar och
stigar eller fritt på egen hand. Skåneleden och Landborgspromenaden passerar genom reservatet och förbinder hela
Helsingborgs kust. I reservatet följer Landborgspromenaden
två olika stigar. Följer du skyltningen söderut kommer du till
Raus kyrka och naturreservatet Rååns dalgång.

The entire decision with regulations and management
plan for the Ättekulla nature reserve is available here:
helsingborg.se/naturreservat

