
   
 

 

Nyhamnsläge -  
Lerhamns kusthed 

Kustheden Nyhamnsläge -Lerhamn är beläget längs stranden  
mellan Lerhamn och Nyhamnsläge, ca en halv mil norr om Höganäs 
på Kullahalvön. Området längs stranden har i århundraden varit en 
öppen betad kusthed som tillhört det stora utmarkssystemet i  
Kullabygden. Det karaktäriseras av lågvuxen och mosaikartad  
vegetation som präglats av vind, hav och bete. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra - 
var du än vistas. Nyhamnsläge - Lerhamns kusthed 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/nyhamnslage-lerhamn. 

ÖPPEN KUSTHED 
Vinden, havet och djurens betande 
har skapat de öppna hedarna med de 
vindpinade buskarna av slån, nypon och 
fläder. Här blandas torra, öppna hedar 
som lyser i gult och lila av gulmåra, trift 
och backtimjan med fuktängar och små 
vattensamlingar. Allra närmast havet väx-
er växter som tål salt, till exempel salttåg 
och kärrsälting. I de små vattensamling-
arna finns både salamandrar och grodor. 

HITTA MIG 
Trift är lätt att känna igen på 
sin rosa boll av små blommor 

som sitter på en lång hårig stjälk. 
Trift blommar i maj-juni men du kan 
hitta blommor långt in på hösten. 
Du ser den både på havsstrand-

ängarna och i de torra hagmarkerna 
inåt land samt i vägkanter. 
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FRILUFTSLIV 
Kustheden i Nyhamnsläge - Lerhamn sträcker sig ca 2 km längs Kullahalvöns kust 
och här går det bra att ströva fritt på stenstranden och heden. Titta efter domar-
ringen och håll utkik efter klockgrodor och salamandrar i de små vattensamlingarna.
Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 4) går genom reservatet och vidare om du önskar 
en längre vandring. Fortsätter du norrut kommer du till Möllehässle naturreservat 
och söderut till kustheden i Nyhamnsläge – Strandbaden. 

HITTA HIT 
Cykelvägen mellan Höganäs och Mölle går i östra kanten av området. Närmaste 
busshållplats är Krapperup Lerhamnsvägen som ligger några hundra meter österut. 
Parkering finns i reservatetets norra del. 

FAKTA OM NABBENS NATURRESERVAT 

Bildat: 2004 
Storlek: 32 hektar 
Kommun: Höganäs 

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. 

Det är inte  
tillåtet att cykla. 

Det är inte  
tillåtet att elda  
eller grilla. 

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. 

Det är inte  
tillåtet att flyga 
med drönare. 

Det är inte  
tillåtet att köra  
eller sjösätta 
vattenskoter 
eller motsvarande 
farkost. 
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LERHAMN 

Naturreservatet 
Möllehässle 

Naturreservatet 
Nyhamnsläge - strandbaden 

NYHAMNSLÄGE 

Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 


