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Här är du 
You are here 
Reservatsgräns
Reserve boundary 
Väg
Road 
Liten väg 
Minor road 
Stig 
Path 

Parkering
Car park 

Fikaplats
Picnic site 

Grillplats 
Barbecue area 

Lövskog 
Deciduous forest  

Barr- och blandskog 
Coniferous and mixed forest 

Öppen mark 
Open land 

Åker 
Arable Field 

Välkommen till Billingemölla 

I den gröna och lummiga dalgången rinner Rönne å. 
Längs ån finns stora möjligheter att se de fåglar som 
har det strömmande vattnet som sin hemvist.  
Forsärla häckar ofta nära gamla kvarnar och broar. 
Här hittar den boplats bland stenar och håligheter. 
Och har man tur så kan den blåskimrande 
kungsfiskaren flyga förbi. Vintertid kan man även ha 
turen att få se utter längs ån. 

Den fuktiga alsumpskogen längs ån ska, liksom 
ädellövskogen med hassel, ek och ask på sluttningarna, få 
utvecklas mot naturskogsliknande miljöer.  
I sluttningen på den nordöstra sidan står den döda  
almskogen kvar. Här är det bäst att hålla sig till stigen för 
det är stor risk att de döda träden faller.  

Forsärla 
Motacilla cenerea 
Grey wagtail 

Redan 1848 anlades den första vattenmöllan i området, 
och under 1900-talet fanns här en tråddragningsfabrik. 
Fabrikens revs 1957 men grundmurarna och bron över ån 
finns ännu kvar.  
Grundmurarna är dock i mycket dåligt skick och det finns 
en stor rasrisk. Av den anledningen är det inte tillåtet att 
klättra på murarna. 

Vid den gamla kvarnen måste kanotisterna stanna till för att 
bära kanoterna. Grillplatsen med bord och bänkar är till för 
både vandrare och de som kommer vattenvägen.  
I de fuktiga skogsmiljöerna i den södra delen är det svårt 
att ta sig fram, här får hackspettar och andra fåglar 
ensamma rå om skogen. 

Kungsfiskare 
Alcedo atthis 
Kingfisher 

Vätteros 
Lathraea squamaria 
Toothwort 

Ramslök 
Allium ursinum 
Wild garlic 

Welcome to Billingmölla Nature Reserve 

Through the lush, verdant valley runs the river Rönne.  
Its banks offer good opportunities for spotting birds that 
thrive in streaming water. Grey wagtail often breeds near 
old mills or bridges, where it makes a nest among  
stones and hollows. With luck, you may catch a glimpse 
of the blue and emerald-green kingfisher. In winter, there 
is also a chance to see otters along the river. 

The alder swamp forest along the river, as well as the  
broad-leaved deciduous woodlands of hazel, oak and 
ash on the slopes, are allowed to re-naturalise.  
Dead elms still stand on the north-eastern slope, where 
it is best to keep to the path to avoid the risk of these 
trees falling. 

The first water mill was established here in 1848, and 
wire drawing took place in the first half of the 20th  
century. The factory was demolished in 1957, but the 
foundation walls and the bridge across the river still re
main. 
The foundations, however, are in poor condition with a 
great risk of collapse. Therefore, it is not permitted to 
climb on the walls! 

-

By the old mill, canoeists have to carry their boats. 
The barbecue area with tables and benches is there  
for visitors arriving on foot or by water.  
The wet forest environments in the southern part of the 
reserve are difficult to access, leaving  
woodpeckers and other birds to enjoy  
the area undisturbed. 

Föreskrifter 

Inom naturreservatet Billingemölla är det 
förbjudet att: 
• gräva, borra, mejsla, måla eller på annat sätt 

skada block, levande eller döda träd och 
buskar, 

• plocka växter, inbegripet mossor och lavar, 
• samla in ryggradslösa djur som fjärilar,  

skalbaggar, sniglar och snäckor eller på  
annat sätt störa djurlivet, 

• tälta, 
• göra upp eld annat än på anvisad plats, 
• framföra motordrivet fordon, 
• medföra ej kopplad hund, 
• på ett störande sätt använda radio, 

musikspelare eller motsvarande, 
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift 

eller liknande. 

Regulations 

Within Billingemölla Nature Reserve it is  
forbidden to: 
• dig, bore, chisel, paint or in any other way 

damage boulders, living or dead trees or 
shrubs, 

•  pick plants, including mosses and lichens, 
• collect invertebrates such as butterflies, 

beetles, slugs and snails or disturb wildlife, 
• camp, 
• light fires other than in designated places, 
• drive motorised vehicles, 
• bring unleashed dogs, 
• in a disturbing manner use radios, music 

players or similar, 
• put up boards, placards, signs, or similar, or 

make inscriptions. 

Naturreservatet Billingemölla bildades 1994 och 
omfattar ca 10 hektar. Syftet med reservatet är 
att skydda och bevara en värdefull ädellövskog 
och fuktlövskog, med rik flora och fauna. 
Dalgången, med branta sluttningar och plan 
dalbotten, är en så kallad genombrottsdal och 
av geovetenskapligt värde. Området vid  
Rönneå är även av betydelse för det rörliga 
friluftslivet. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
www.lansstyrelsen.se/skane 

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av 
skyddade områden, Natura 2000. Nätverket 
skapades för att hejda utrotningen av växter 
och djur och för att skydda deras livsmiljöer. P
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