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Välkommen till Nabbens naturreservat  – kusthed och klappersten

Nabbens naturreservat är en rest av den 
vidsträckta allmänningen Kulla Fälad. Området 
var en betad ljunghed fram till att betet upphörde 
på 1940-talet. Ljung- och gräshedsvegetationen 
finns fortfarande kvar. Nabbahögarna från 
bronsåldern minner om att området varit befolkat 
under lång tid.

Historiska vyer
Landskapet i Nabben har behållit sin karaktär under 
århundraden och är därför av stort kulturhistoriskt 
värde. Klipplandskapet, klapperstensfälten och den 
vida utsikten är densamma för oss, som för dem som 
levde här för hundratals år sedan.

För vandrare och motionärer
En vandring i Nabben för dig genom fäladsmarker, 
dungar och klapperstensfält i strandbranten. 
Litorinahavet har format strandvallar med rundade 
stenar och raukar i urberget. Närheten till Kullaberg 
gör sig påmind genom en mer eller mindre brant 
bergvägg inåt land.

Fåglar året runt
Liksom hela kustområdet i Skälderviken erbjuder 
Nabben en varierad meny för fågelskådaren. Vår och 
höst är det rastplats för många sjöfåglar och vadare 
och en del av dem övervintrar här. Strandängarna och 
de täta buskagen är häckningsplats för småvadare 
och småfåglar.

Nabben Nature Reserve is the 
remains of the extensive grazed 
pasture, Kulla Fälad. The site was 

a grazed heathland up until the 1940s 
when grazing was abandoned. Heathland 
vegetation can still be found. The 
Nabbahögarna mounds from the Bronze 
Age, remind us of the fact that the area has 
been inhabited by man over a long period.

Historic views
The landscape at Nabben has maintained 
its character over hundreds of years and it 
is thus of great historical value. The cliffs, 
the shingle areas and the extensive view 
are the same for us, as it was for those 
who lived here hundreds of years ago. 

For walkers and joggers
A walk through Nabben takes you through 
pastures, woods and shingle areas on the 
edge of the shore. The Littorina Sea has 
formed banks with rounded pebbles and 
stacks from the bedrock. The proximity 
to Kullaberg makes itself clear by the cliff 
inland, which varies in steepness.

Birds all year round
Like the whole coast around the 
Skälderviken bay, Nabben offers a varied 
menu for bird watchers. In the spring 
and autumn, it is a resting site for many 
sea birds and waders and some even 
overwinter here. The coastal meadows and 
dense bushes are nesting area for small 
waders and other small birds. 

Slån (Prunus spinosa) och 
hagtorn (Crataegus sp.) 
bildar täta buskage till glädje 
för allehanda småfåglar.

Sloe, hawthorn

Humleblomster (Geum 
rivale) finns på de fuktiga 
gräsmarkerna.

Water avens

Strandaster (Aster 
tripolium) kan bli 
halvmetern hög och 
växer på de steniga 
saltängarna.

Sea aster

St Pers nycklar (Orchis 
mascula) växer på de 
kalkrika hagmarkerna. 

Early purple orchid

Ejdrar (Somateria molis-
sima) är utpräglade havs- 
och kustfåglar och ses ofta 
flygande ute öve havet.

Common eider duck

Välvuxna oxlar (Sorbus 
intermedia) kan man 
finna på några ställen i 
Nabben.

Swedish whitebeam

Den högljudda strandskatan 
(Haematopus ostralegus) 
häckar på de betade 
strandängarna och söker sin 
föda i det grunda vattnet.

Oyster cacher

Sädesärla (Motacilla alba) 
är en välkommen, pigg liten 
flyttfågel som med ständigt 
vippande stjärt plockar till sig 
småkryp bland stenarna.

Wagtail

               Föreskrifter

Inom naturreservatet Nabben är det  
förbjudet att:
• ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt 

skada mark, sten, stenmurar, block, natur- 
föremål, kulturlämningar eller havsbotten,

• cykla annat än på allmän eller enskild väg, på 
Skåneleden / Kullaleden, eller på i kartan  
markerad stig,

• rida annat än på allmän eller enskild väg, på 
Skåneleden / Kullaleden, eller på i kartan  
markerad stig,

• tälta eller sätta upp utrustning för  
övernattning, ställa upp husvagn, husbil  
eller liknande,

• använda engångsgrill; elda med ved, kol eller 
använda grill annat än på anvisad plats,

• ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte 
hålls i fysiskt koppel,

• på ett störande eller högljutt sätt använda  
musik- eller ljudanläggning,

• uppföra någon form av anläggning eller  
placera ut för reservatet främmande föremål,

• medvetet störa betesdjur,
• dumpa trädgårdsavfall,
• plantera eller så in växter eller sätta ut djur,
• gräva upp växter,
• köra motordriven cykel annat än på allmän  

eller enskild väg,
• köra eller sjösätta vattenskoter eller  

motsvarande farkost,
• starta eller landa med luftfartyg eller flyga  

fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg,  
exempelvis drönare, på en höjd understigande 
120 meter över medelhavsnivå,

• placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt,  
affisch eller liknande,

Vidare är det förbjudet att utan  
Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
• placera eller sätta upp snitsel,  

orienteringskontroll eller liknande  
anordning annat än tillfälligt, högst 10 dygn, 
under förutsättning att kontakt- 
uppgifter och datum för uppsättning  
anges på de utplacerade föremålen,

• anordna och organisera tävling eller  
liknande arrangemang,

• anordna och organisera lägerverksamhet eller 
liknande arrangemang,

• lägga upp båtar på stranden.

                    Regulations

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

damage the ground, stones, boulders, natural 
objects, cultural remain or the sea bottom,

• cycle other than on public or private roads,  
on Skåneleden / Kullaleden, or on in the map 
plotted paths,

• ride other than on public or private roads, on 
Skåneleden / Kullaleden, or on in the map 
plotted paths,

• camp or erect equipment for overnight stay, 
park caravans, campers or similar,

• use disposable grills, light fires of wood or 
charcoal, or use grills other than in  
designated places,

• bring dogs or other pets unless on a physical 
leash,

• in a disturbing or noisy manner use music or 
sound equipment,

• make any form of construction or erect  
objects alien to the reserve,

• dump garden waste,
• deliberately disturb grazing animals,
• plant or sow plants or introduce animals,
• dig up plants,
• drive motorised bicycles other than on public 

or private roads,
• drive or launch water scooters or similar  

watercraft,
• start or land with aircraft or fly remote  

controlled unmanned aircraft, e.g. drones, at 
altitudes below 120 metres above sea level,

• place out or put up notice boards, placards, 
signs, posters or similar.

Furthermore, without written permission  
from the County Administrative Board,  
it is forbidden to:
• place out or put up paper strips, orienteering 

check points or similar devices other than 
temporarily, maximum 10 days, on condition 
that contact details and date of erection is  
written on the objects that have been placed out,

• hold or organise competitions or similar events,
• hold or organise camping activities or similar 

events,
• pull up boats on the shore.

Nabbens naturreservat bildades 1994 och omfattar cirka 52 ha. Syftet med reservatet är att restaurera och 
bevara öppen kusthed och fäladsmark som ett exempel på Kullabygdens tidigare utmarkslandskap.  
Variationen i vegetationen ska bibehållas. I första hand ska markerna hävdas genom bete. Det rörliga  
friluftslivet ska gynnas.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen Skåne.

Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av  
skyddade områden, Natura 2000.
www.lansstyrelsen.se/skane
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