
  
 

 
 

 
 

Hilleshögs dalar 

Hilleshögsdalar erbjuder vackra vyer och hänförande utsikt, sällsynta 
växter och blommande försvarsanläggningar. Vid Hilleshögs dalar 
finns det mycket att se och upptäcka - Skåneleden visar dig vägen. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra - 
var du än vistas. Hilleshögs dalar 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/hilleshogs-dalar. 

ARTRIKA STRÄNDER 
Höga, sandiga branter sätter sin prägel på 
den vackra kuststräckan. I branterna har 
backsvalorna sina bon. Det är också här man 
hittar klintsnyltrot – en sällsynt växt utan kloro-
fyll (växternas gröna färgämne). Den är, som 
namnet antyder, en ”snyltare” som lever som 
parasit, främst på väddklint. Gåsaägget är en 
betesmark med stor blomsterprakt. Här  
växer bland annat rödklint, gulmåra och mandel-
blom. Övriga betesmarker är inte lika artrika. 

HITTA MIG 
Rödklint liknar blåklinten 

men har röd-violetta blommor 
och blommar först framåt sen-

sommar-höst. Den växer i de öppna 
markerna som i äng, betesmarker 
och vägkanter. Rödklinten är en 

uppskattad växt bland pollinerande 
insekter som fjärilar, humlor 

och bin. Illustration: 
Mostphotos 

FRILUFTSLIV 
Den 3,2 km långa Sandbergen-slingan tar dig runt stora delar av reservatet och 
besöker du området i blomningstid så ta gärna en kort avstickare till Gåsaägget 
för att se på blomsterprakten. Delar av denna slingan går gemensamt med Skåne-
leden. Följer du Skåneleden längs kusten norrut kommer du till det angränsande 
naturvårdsområdet Glumslöv. Om du behöver en paus finns det bänkar och bord i 
nordvästra delen av reservatet. 

HITTA HIT 
Tågstationen Glumslöv ligger cirka 2 km promenad bort. Från E6/E20, vid trafikplats 
Landskrona N, tag av mot Glumslöv. Följ skylt mot Glumslöv in på Tingvägen, sväng 
därefter vänster på Glumslövsvägen. Efter ett par hundra meter finns en parkering 
längs med vägen. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 1980 

Storlek: 167 hektar 
Kommun: Landskrona 

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 

NATURRESERVAT I SKÅNE 

Hunden får följa 
med - men den 
måste vara  
kopplad. 

Det är inte  
tillåtet att gräva 
upp växter. 

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

Det är inte  
tillåtet att rida 
utan markägares 
tillstånd. 

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

Det är bara  
tillåtet att cykla  
på väg. 

Visa hänsyn till 
dem som bor i  
närheten, gå inte 
så nära att du stör. 

Här finns  
betesdjur.  
Skräm inte  
djuren och stäng 
alltid grinden. 

www.lansstyrelsen.se/skane/hilleshogs-dalar
www.hittadinplats.se
https://instagram.com/skansknatur
https://facebook.com/skansknatur
mailto:skane@lansstyrelsen.se
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Visa hänsyn till 
varandra och naturen -
följ föreskrifterna! 




