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

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

KLOCKGRODANS STARKA FÄSTE
Variationen av fuktig och torr äng gör att här 
finns en rik flora, med orkidéer som majnycklar, 
Sankte Pers nycklar och nattviol. I dammar och 
fuktiga områden hittar man vadarfåglar som 
strandskata, rödbena och tofsvipa tillsammans 
med de svartvita gravänderna. Klockgrodan  
försvann under 1960-talet från platsen, och 
därmed ur Sveriges fauna men återinfördes 
1982. Det speciella lätet som liknar kyrkklockors 
ringande kan man höra även på dagtid. Slå er 
ned i gräset och lyssna på håll istället för att störa 
grodorna nere vid vattnet. Då får grodorna ro  
till sin parningslek.

FRILUFTSLIV
Möllehässle sträcker sig ca 3 km utmed kusten på Kullahalvön och här kan du 
vandra fritt i det öppna landskapet. Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 4) går genom 
området och tar dig vidare till naturreservaten kring Nyhamnsläge i söder. Om du 
fortsätter norrut kommer du till Kullaberg med naturum.  

HITTA HIT
Möllehässle nås antingen från Lerhamn eller från Mölle. Cykelvägen mellan Höganäs 
och Mölle löper längs med östra kanten av reservatet. Busshållplatsen Krapperup 
Lerhamnsvägen ligger strax söder om området och Mölle busstation strax norr om. 
Parkeringsplats finns i Lerhamn i söder och i Mölle i norr.

Jag visar hänsyn 
mot djur och 
människor i  
naturen.

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

Släng skräp i  
soptunnan eller  
ta med hemom 
den är full.

Det är inte  
tillåtet att skada  
växter eller djur.

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

Det är inte tillåtet 
att ta växter eller 
djur från området.

Det är inte  
tillåtet att skada 
eller förändra  
vattensamlingar.

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

Bildat: 1956
Storlek: 73 hektar
Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne
Skyddstyp: Naturreservat och 
      Natura 2000

HITTA MIG
Stenskvättan är spridd över  

hela Sverige och trivs i öppen och 
stenig terräng. Boet byggs i hålig- 

heter, gärna i stengärdsgårdar, 
under stenar eller i jordhål.

Illustration:  
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FAKTA OM NATURRESERVATET

Den 1 mars– 
20 augusti måste 
du hålla dinhund 
under extra stor 
uppsikt för att 
skydda de vilda 
djurens ungar.

NATURRESERVAT I SKÅNE  
Möllehässle
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna!


