
NATURRESERVAT I SKÅNE  
Drakamöllan

Drakamöllan, och det intilliggande reservatet Kumlan utgör ett 
vidunderligt landskap med vidsträckta gräshedar, unika sandstäpps-
miljöer och dungar av frodig bokskog. Här har ett ålderdomligt 
odlingssystem med långa perioder av vila skapat en unik naturmiljö 
med mycket speciell flora. I backarna blommar väldoftande sandliljor 
och på sensommaren lyser heden av ljungens lila blommor.

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra 
- var du än vistas. Drakamöllan är ett naturreservat, och för att skydda områdets 
natur och djurliv gäller särskilda föreskrifter. Genom att följa dessa hjälper du till att 
bevara områdets fantastiska natur. 

Du hittar mer information om naturreservatet och fullständiga föreskrifter på  
www.lansstyrelsen.se/skane/drakamollan.

SAND OCH VÄRME GER LIV
De sandiga markerna har sina speciella arter – 
det märker man inte minst på namnet. Sandlilja, 
sandödla och sandbi är arter som trivs i  
Drakamöllan och Kumlan. Dyngbaggar som mån-
hornsbaggen är också sandälskare men kräver 
att det finns betesdjur på markerna. Dyngbaggar 
utnyttjar spillning som föda och gräver ned den 
i gångar under spillningen. Månhornsbaggen är 
lättast att hitta i maj-juni.

FRILUFTSLIV
I det mjukt kuperade beteslandskapet finns en vitmarkerad  
vandringsled (3 km). Vid reservatets parkering finns bord och bänkar  
samt torrtoalett. I den västra delen av området passerar Skåneleden. Även  
Blåvingeleden går genom reservatet. Det är en 9 km lång rundslinga som även går 
genom de närliggande reservaten Lillehem, Maglehem och Kumlan. Flera ganska 
höga stängselövergångar förbinder de olika reservatens betesfållor med varandra. 
Tänk på att hund och betesdjur bör hållas åtskilda.

HITTA HIT
Busshållplats ”Maglehem Sockenvägen” finns vid väg 19 knappt 1 km från  
reservatet. 1 km söder om Maglehem, vid vägen mellan Degeberga och Brösarp,  
ser du en sevärdhetssymbol som visar vägen till reservatet. Parkering finns längs 
infartsvägen till Drakamöllans gårdshotell. Respektera att vägen är privat efter  
reservatsparkeringen. 

FAKTA OM NATURRESERVATET

Bildat: 2006
Storlek: 162 hektar
Kommun: Tomelilla, Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
Skyddstyp: Naturreservat och 
      Natura 2000

KONTAKT
E-post: skane@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 10 00
Facebook: facebook.com/skansknatur
Instagram: instagram.com/skansknatur
Läs mer: www.hittadinplats.se

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad.

Det är inte  
tillåtet att tälta 
eller att sätta upp 
utrustning för 
övernattning.

Det är inte  
tillåtet att parkera 
eller ställa upp 
husvagn, husbil 
eller liknande 
utanför anvisade 
parkeringsplatser.

Det är inte  
tillåtet att elda  
eller grilla.

Släng skräp i  
soptunnan eller  
ta med hem om 
den är full.

Det är inte tillåtet 
att plocka, gräva 
upp eller skada 
växter.

Det är inte  
tillåtet att störa 
omgivningen med 
ljudanläggning 
eller motsvarande.

Det är inte tillåtet 
att köra bil, moped 
eller andra fordon 
utanför anvisade 
vägar.

HITTA MIG
Månhornsbaggen är en slags  

dyngbagge som lever i djurspillning  
på öppna och torra betesmarker.  

Med sitt nästan centimeterlånga horn 
ser hanen ut som en pytteliten  

noshörning. Illustration:  
Katarina Månsson
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Visa hänsyn till  
varandra och naturen - 
följ föreskrifterna!




