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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, 
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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Welcome to Ättekulla
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 
the form of burial-mounds are from the Bronze and 
Iron Ages. A large quantity of physical remains has 
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 where you can find a rare species of orchid 
(Epipactis helleborine). These wet areas are rare 
and precious in the modern landscape due to com-
monly occuring draining. 

The purpose of the nature reserve is to preserve 
and enhance the area´s characteristics and to im-
prove the recreational facilities. The managing of 
the forest has a focus on preserving large and old 
deciduous trees which are the habitat for many 
species of mosses, lichens, insects and birds. In 
the Ättekulla area you can use various paths, fire 
places and benches for recreational purpose. Two 
different trails pass through the area, the regio-
nal hiking trail of Skåneleden and the local trail of 
Landborgspromenaden. They connect nature and 
cultural sites in Skåne as well as along the coast 
of Helsingborg.

Ättekulla
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 Ättekulla
Ättekulla naturreservat är ett varierat rekreationsom-
råde i södra Helsingborg. Här finns det möjlighet att 
promenera i såväl uppvuxna skogspartier som i öpp-
na ängs- och hagmarker. Landborgens avslutning 
mot sydväst erbjuder utblickar mot Öresund och de 
södra delarna av Helsingborg. Olika årstider bjuder  
på olika upplevelser – välkommen hit året runt!

Kulturhistoria
Människor har bott vid Ättekulla i tusentals år, vilket 
de många fynden från stenåldern och framåt visar. 
Ättekulla är kommunens fornlämningstätaste område 
med såväl synliga gravhögar som dolda boplatsrester. 
Spåren från stenåldern syns inte längre, men det gör 
ättehögarna från brons- och järnåldern. Dessa iögon-
fallande inslag i landskapet har också gett området 
sitt namn - Ättekulla. 

Långt tillbaka i tiden delades området mellan byarna 
Köpinge och Raus, båda med gamla anor. Den norra 
delen av reservatet ingick i den stora gemensamma 
betesmarken kring Helsingborg, medan den södra 
delen var ängsmark. Trädplanteringen med lekplats, 
som finns norr om Raus Vång, sammanfaller med 
gränsen mellan de båda byarnas ägor innan marken 
skiftades i början av 1800-talet. 

Vid entrén i nordöst bredvid Lassemansvägen finns 
en gammal möllegrund. Den är av oklar ålder, men 
omnämns i en skrift från 1878.

Växt- och djurliv
Området består av varierade naturtyper – öppna 
betes- och slåttermarker och slutna skogar av olika 
karaktär. Skogen i sin helhet kan karaktäriseras som 
en blandskog, dominerad av ek och bok med inslag 
av al, björk och tall. På våren blommar vitsipporna 
fläckvis och på sommaren ekorrbär och liljekonvalj. 
Sumpalskogen norr om Backgården är en särskilt 
viktig naturtyp i dagens utdikade landskap. Inom 
reservatet kan du bland annat hitta orkidén skogs-
knipprot (Epipactis helleborine).

Höjdskillnaden på 30 meter inom naturreservatet 
beror på landborgens avslutning i söder. Berggrun-
den består av sedimentära bergarter såsom ler- och 
sandstenar och i en del av landborgen har man bru-
tit lerskiffer för tillverkning av tegel. Täkten som låg 
direkt väster om koloniområdet har efterbehandlats 
med jordmassor under 1990-talet. En mindre vat- Beslut om bildande av naturreservat togs i kommunfullmäktige 2010 05 18.

tensamling anlades i kanten och här kan du hitta 
vanlig padda, åkergroda, vanlig groda och salaman-
der.

I området som helhet häckar ett trettiotal fågelarter. På 
våren kan du höra en del av dem sjunga, till exempel 
grönsångare, gransångare, härmsångare, svarthätta 
och näktergal. 

Rekreation
I Ättekulla naturreservat kan du promenera längs 
vägar och stigar eller ströva fritt på egen hand. 
Skåneleden och Landborgspromenaden passerar 
genom reservatet och förbinder hela Helsingborgs 
Öresundskust.

Tänk på att
Naturreservatet är bildat för att både utveckla och skydda natur-
och kulturvärdena på lång sikt. Därför finns vissa förhållningsreg-
ler inom Ättekulla, bland annat att: hundar ska hållas kopplade 15 
mars till 31 oktober, eldning är bara tillåten på iordningställd plats, 
man får inte skada växter, djur eller kulturhistoriska element. Skräp 
kastas i papperskorgarna. 

För mer information - läs informationsskyltarna 
(se karta ovan) samt helsingborg.se/naturreservat
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