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Redan år 1951 avsattes fem små dammar på Mölle fälad som naturminne till skydd för klockgrodorna. 
Möllehässle naturreservat bildades år 1956 och utvidgades 1992. Reservatet omfattar cirka 73 ha. Syftet 
med reservatet är att bevara det öppna betade strandområdet och att skydda den sällsynta klockgrodan. 
Området har stor betydelse för landskapsbilden.        
Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne.      
Större delen av området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000.

www.lansstyrelsen.se/skane

Five small ponds were protected as natural monuments back in 1951 at Mölle fälad to protect 
the fire-bellied toad. Möllehässle Nature Reserve was formed in 1956 and extended in 1992. 

The Reserve covers an area of approximately 73 ha. The aim of the Reserve is to conserve the open, 
grazed shore area and protect the rare fire-bellied 
toad. The site has great significance in a landscape 
perspective.The Nature Reserve is managed 
by the County Administrative Board of Skane.                                               
The majority of the site is included in the EU’s 
ecological network of protected sites, Natura 2000.
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Föreskrifter
Inom Möllehässle 
naturreservat är det förbjudet 
att:

• campa,
• samla eller skada växter och djur,
• skada eller förändra 

vattensamlingarna.

Regulations
Within Möllehässle Nature 
Reserve it is forbidden to:

• camp, 
• collect or damage/hurt plants and 

animals,
• damage or alter areas of water.

Välkommen till Möllehässle naturreservat  – grodmark och utmark

Möllehässle naturreservat är en rest av den 
vidsträckta allmänningen Kulla Fälad. Området har 
varit utmark, gemensam betesmark, under mycket 
lång tid och har kvar sin karaktär sedan flera 
hundra år.

Historiska marker, folk och fä
I Möllehässle har det funnits människor sedan 
stenåldern och det finns spår efter gravar och 
boplatser. Rester av stengärdsgårdar för tanken till de 
stora skiftesreformerna under 17- och 1800-talen med 
nya ägogränser.

Människor och grodor
Redan i början av 1950-talet fredades en del av 
dammarna i Möllehässle. Det var för att skydda den 
då mycket sällsynta klockgrodan som hade sin enda 
förekomst här. Den var tidigare ganska vanlig i Skåne 
och det var populärt att flytta med sig några djur 
till gårdarnas dammar. År 1960 försvann den sista 
klockgrodan härifrån. Så småningom började man 
plantera in exemplar från Danmark och det är deras 
ättlingar som nu klämtar i Möllehässles dammar.

Pjoddar och plantor
Möllehässle är en välkänd fågellokal. De många 
stengärdsgårdarna och täta buskarna ger skydd och 
föda till allehanda småfåglar (”pjoddar” på skånska). 
Vår, vinter och höst rastar eller övervintrar sjöfåglar 
och vadare. Strandängarna är häckningsplats för 
småvadare. De välbetade markernas variation mellan 
salthaltiga, kalkrika, fuktiga och torra partier, ger 
förutsättningar för en artrik flora.

Möllehässle Nature reserve is the 
remains of an extensive common 

called Kulla Fälad. The area has been 
grazed for a very long time and has 
retained the same character for hundreds 
of years. 

History, people and livestock 
People have lived at Möllehässle since the 
Stone Age and there are remains from their 
graves and settlements. The remnants 
of the stone walls are a reminder of the 
new ownership boundaries following the 
enclosure reforms in the 16th and 17th 
centuries. 

People and amphibians
Some of the ponds at Möllehässle were 
protected as far back as the 1950s. This 
was done to conserve the then very rare 
fire-bellied toad, which only occurred 
here. The toad was once quite common in 

Skåne and it was popular to take a few of 
the animals back to your farm’s ponds. In 
1960, the last fire-bellied toad disappeared 
from here. Gradually individuals were 
reintroduced from Denmark and it is their 
offspring that can now be heard in the 
ponds at Möllehässle.

Birds and plants
Möllehässle is a renowned bird site. The 
many stone walls and dense bushes 
provide shelter and food for all sorts 
of small birds.  Waders and sea birds 
rest or overwinter in the spring, winter 
and autumn. The coastal meadows are 
breeding areas for small waders. The fact 
that the well-grazed areas vary from being 
slightly salty to chalk-rich, with wet and dry 
patches means that the area contains a 
rich flora. 

Törnskata (Lanius collurio) 
Är en iögonfallande fågel 
som använder taggarna på 
tex slån och hagtornsbuskar 
för att spetsa insekter som 
matförråd.

Red-backed shrike

Klockgroda (Bombina bombina) blir 
cirka 50 mm lång, har en svartaktig 
ovansida och gula eller röda fläckar 
på buken. Dammar med varierande 
vattenstånd i ett öppet och välbetat 
landskap är idealiska lekplatser. 

Fire-bellied toad 

St Pers nycklar (Orchis 
mascula) trivs i kalkrika 
ängs- och hagmarker.

Early purple orchid 

Slån (Prunus spinosa) 
är en mycket tät buske 
med långa, vassa 
taggar. Den blommar i 
maj på bar kvist.

Blackthorn

Tofsvipa (Vanellus vanellus) är 
en vaksam fågel som flyger upp 
och sprider sitt varningsrop vid 
minsta störning.

Lapwing

Stenskvätta (Oenanthe 
oenanthe) sitter ofta helt 
öppet på marken eller en 
sten.

Wheatear

Kustarun (Centaurium 
littorale) och salttåg 
(Sedum acre) växer båda 
på fuktiga, sandiga, 
havsstränder.

Seaside centaury, and  
salt marsh rush 

Kamgräsfjäril 
(Coenonympha pamphilus) 
är en vanlig fjäril på torra, 
betade, marker. Larven 
lever tex på darrgräs (Briza 
media).

Small heath butterfly, 
Quaking grass 

Hagtorn (Crataegus 
sp) är en tät och taggig 
buske som erbjuder 
skydd och mat till 
många småfåglar.

Hawthorn


