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Vackra vyer och hänförande utsikt, sällsynta växter
och blommande försvarsanläggningar – vid Hilleshögs dalar har du mycket att se och upptäcka!

Gåsaägget är en betesmark med stor blomsterprakt.
Här växer bland annat rödklint, gulmåra och mandelblom. Övriga betesmarker är inte lika artrika.

Ett verk av isen. Dalgångens speciella utseende och
säregna geologi har väckt stort intresse bland geologer.
Dalamossen är sannolikt en dödisgrop som bildades
under istiden. Övriga delar av dalgången tror geologerna
är resultatet av ”jordflytning”, en process som inleddes
när isen lämnat området.

Försvarsanläggningar... I naturreservatet syns spåren
efter försvarslinjen Karl XII:s skansar från tidigt 1700-tal.
Försvarsanläggningen byggdes för att hindra anfall från
Danmark. Skansarna i betesmarken pryds om våren
av stora mängder gullvivor.

Artrika stränder. Höga, sandiga branter sätter sin prägel
på den vackra kuststräckan. Ön Ven i Öresund, ett stenkast från reservatet, har liknande stränder. På Ven kallas
de branta stränderna ”backafall”.
I branterna kan du se en rad spännande växter, till
exempel klintsnyltrot – en sällsynt växt utan klorofyll (växternas gröna färgämne). Den är, som namnet antyder, en
”snyltare” som lever som parasit, främst på väddklint.

...och tegelbruk. På stranden ligger stora
mängder kasserat tegel från tegelbruks
epoken som hade sin blomstringstid kring
förra sekelskiftet. Då låg ett flertal tegelbruk
mellan Landskrona och Helsingborg. Ett av
dem låg i Rustningshamn.
Leran togs i kustbranterna och spåren
efter lertagen syns än idag. Ett av lertagen är numera vattenfyllt.
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Föreskrifter
Inom naturreservatet är det förbjudet att:
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I strandkanten ligger kasserat
tegel från tegelbruksepoken.
Tänk på att teglet är finast där
det ligger och där även andra
kan njuta av det!

prydlig lövmätare
Scopula ornata
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Backsvalor Riparia riparia
gräver sina bohål i de sandiga
branterna. Vid dammen och i
buskar och snår vistas många
andra fåglar, inte minst under
flyttningstider vår och höst.
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• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• gräva upp växter,
• tälta eller ställa upp husvagn,
• göra upp eld annat än på särskild anvisad plats,
• utan markägarens tillstånd medföra ej kopplad
hund,
• utan markägarens tillstånd rida,
• framföra och parkera motordrivet fordon annat än
på härför anvisad väg och plats,
• störa betesdjuren,
• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller
därmed jämförlig anordning.
Naturreservatet Hillehögs dalar bildades 1980 och är cirka 140 hektar
stort. Syftet med naturreservatet är att bevara en unik landskapsbild med
betade marker, skydda den artrika floran och faunan samt att trygga området för det rörliga friluftslivet.
Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
www.lansstyrelsen.se/skane
Delar av naturreservatet ingår i EU:s
ekologiska nätverk av skyddade
områden, Natura 2000.
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Välkommen till Hilleshögs dalar
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