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Welcome to Duvestubbe 
Duvestubbe is a small deciduous forest with inte-
resting natural attributes, based on the historical 
land use. 

The flora is especially rich in moist areas, for ex-
ample by the old mill in the eastern part of the re-
serve. In June, you can find flowering Giant bellflo-
wer (Campanula latifolia) and Cock´sfoot (Dactylis 
glomerata lobata). 

Many of the Swedish tree species are represented, 
for example oak, beech, maple, ash and lime. The 
aim of the nature reserve is to preserve and enhance 
the area’s characteristics. The deciduous species 
are left to age. 

Many species of mosses, lichens, insects and birds 
are associated with old and large deciduous trees. 

The area has a history of being used for energy 
purposes and farming, the stone walls that cut 
through the reserve had two primary functions, to 
mark the boundary for ownership of land and to 
keep grazing animals out from farmland. 

You are welcome to enjoy the nature and historical 
remains in Duvestubbe nature reserve. Recreation 
in Duvestubbe is facilitated by walking tracks, two 
camp fire areas and benches to have a seat and 
rest on. Please use the litter bins.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
AVDELNINGEN FÖR STRATEGISK PLANERING

Please note
The purpose of the nature reserve is to protect and develop 
the long term natural and cultural values of the area. Therefore, 
please respect the rules of conduct! Remember to keep your 
dog on a leash all year round, only light a fire in designated 
areas and do not harm plants, animals or historical remnants. 
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Duvestubbe
Naturreservat i Helsingborgs stad

For more information read the information signs (see map opposite side) and 
helsingborg.se/naturreservat
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Välkommen till Duvestubbe
Duvestubbe är en liten ädellövskog med stora na-
turvärden. Områdets naturvärden grundar sig på 
den uppvuxna ädellövskogen och den historiska 
markanvändningen före 1900-talet som bestod av 
ängsmark och skottskog. I skogens mitt strålar tre 
socknar samman: Allerums socken från väster, Fle-
ninge socken från nordost och Kropps socken från 
sydost. Dessa gränser finns inritade på 1738 års 
karta över området.

Redan under 1700-talets första del byggdes en 
liten överfallskvarn i skogens vattendrag. I om-
givningarna vid den gamla kvarndammen, som 
numera är torrlagd, finns flera sällsynta växter så-
som hässleklocka, gulsippa och kransrams. Andra 
exempel på intressanta örter är gullpudra, skogs-
bingel, lungört och tvåblad. Det finns gott om sten-
murar i Duvestubbe där mossor, lavar och olika 
insekter frodas bland stenarna. 

Kulturhistoria
Rester av stenmurar finns kvar på flera platser i om-
rådet. Dessa var forna tiders gränser, och några har 
sannolikt funnits sedan mitten av 1700-talet. Den 
troligen äldsta stenmuren markerade sockengränsen 
mellan Kropp och Fleninge i öst-västlig riktning, öster 
om bäcken. 

Strax norr om Duvestubbeskogen ligger Starke Tuf-
ves stuga, ett litet museum till minne av legendaren 
som drev Duvestubbe gård på 1700-talet. Det var 
Konsul Henckel och hans dotter Gisela (senare gift 
med Oskar Trapp) som lät uppföra museet 1890 och 
det är därmed Helsingborgs äldsta museum. Konsul 
Henckel lät även anlägga stigarna i skogen kring för-
ra sekelskiftet. 1977 förstördes museet vid en brand 
men återuppbyggdes av familjen Wiktors. Allén från 
Starke Tufves museum in till skogen finns markerad 
på kartor från tidigt 1800-tal. De tidigare almarna är 
ersatta med skogslindar.

Den gamla kvarndammen kom till användning för 
Ödåkra spritfabriks behov, då vattnet drev turbi-
ner som försåg fabriken med el. Detta upphörde på 
1910-talet. Dammen och turbinhusen fanns dock kvar 
fram till 1970-talet, dammen användes bland an-
nat till skridskoåkning på vintrarna. I östra delen av 
skogen byggdes under 1920-talet en dansbana, som 
haft skiftande namn. Byggnaderna revs 1993.

Växt- och djurliv
Området i sin helhet domineras av högstammig bok 
med inslag av ek, ask, avenbok och lind. De östra 
delarna skiljer sig från det övriga området genom att 
trädskiktet domineras av björk och ask med inslag 
av al, hassel, skogslönn och asp. De äldsta trädbe-
stånden består av ca 120 år gamla bokar och ekar.

Många arter av mossor, lavar, svampar, insekter och 
fåglar är knutna till gamla och grova träd. I områdets 
sydvästra hörn förekommer en del större exemplar 
av lind, ek och hassel. Skogens karaktär varierar, 
där vissa delar är ”pelarsalsliknande” med ett glest 
till obefintligt buskskikt, medan andra delar har ett 
tätare och näst intill ogenomträngligt buskskikt 
bestående av fläder, rönn, druvfläder och spontan 
bokföryngring. 

Skogen i de norra och östra delarna består av ädel-
lövträd såsom skogslönn, ask, lind och avenbok 
och i buskskiktet finns bland annat hassel. I före 
detta slåttermarken i de norra delarna, finns orkidén 
Sankt Pers nycklar.

Rekreation
I Duvestubbe skog är du välkommen att njuta av na-
turen och de historiska spåren. Här finns möjlighet att 
promenera på iordninggjorda stigar, grilla vid eldplat-
serna eller bara sitta ned och pausa på en bänk. Det 
finns markerade promenadstigar för att ta sig runt i 
skogen.

Tänk på att
Naturreservatet är bildat för att bevara naturvärden och göra om-
rådet tillgängligt för rekreation. Därför finns vissa förhållningsregler 
inom Duvestubbe skog, bland annat att: hundar ska hållas koppla-
de året om; eldning är bara tillåten på iordningställd plats; man får 
inte skada växter, djur eller kulturhistoriska element. Skräp kastas 
i papperskorgarna. 

Beslut om bildande av naturreservat togs i kommunfullmäktige 2009 01 28.
För mer information - läs informationsskyltarna (se karta ovan) samt 
helsingborg.se/naturreservat
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