
  

 

 

 
 

Kulla-Gunnarstorp 

Naturreservatet Kulla-Gunnarstorp erbjuder förutom den vackra 
utsikten såväl bad som flera markerade stigar genom skogsmarker 
och betade eller uppodlade landskap. Badmöjligheterna är bäst strax 
norr om Hittarp där stranden är sandig medan den norrut blir  
stenigare. Reservatets branta sluttningar ned mot havet bildades för 
4000–7000 år sedan av vågor och strömmar när havsnivån låg upp 
till sex-sju meter högre än den gör idag. 

Kom ihåg att frihet i naturen medför ett stort ansvar: Att inte störa eller förstöra - 
var du än vistas. Kulla-Gunnarstorp 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/kulla-gunnarstorp. 

VISTOR OCH KAPRIFOL 
Reservatet är en fortsättning på  
slottsparken som är privat. I reservatet 
möts du av de stora vidkroniga träden, 
stigar och utsiktsplatser. Väster om slottet  
finns de tre speciella utsiktspunkterna ”vistorna”. 
De fria utsiktsgatorna skapar ett utsnitt av naturen 
som visar havet, båtarna och danska kusten. I ”tavlan” 
längst i söder tronar Kronborgs slott eller ”Hamlets slott”.  
Samma ”tavlor” kunde ses av de promenerande gästerna 
på slottet redan under 1800-talet. 

På hösten och våren ska man hålla utkik efter flyttande  
rovfåglar. Mängder med ormvråk och bivråk sträcker förbi  
tillsammans med enstaka fiskgjusar, lärkfalkar och fjällvråkar.  
I reservatets ganska artfattiga bok- och ekskogar växer harsyra, 
ekorrbär och skogsstjärna. Den slingrande kaprifolen är en  
karaktärsart för området. 

HITTA MIG 
Vildkaprifolen kan bli flera 

meter lång och är en av Sveriges få 
lianer. Den blommar i juli-augusti och 

doftar främst om kvällarna då den lockar 
till sig en mängd svärmarfjärilar 

som hjälper till med 
pollineringen. 
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FRILUFTSLIV 
Reservatet går utmed kusten från Hittarp i söder, via Domsten, till Kristinelund i 
norr. Det finns gott om vandringsstigar i området, samt stigar för ridning och  
cykling. Strax norr om Hittarp finns en fin sandstrand för dig som är sugen på bad. 
Går du längre norrut kommer du till stenigare stränder med klapperstensfält. 

HITTA HIT 
En stor parkering finns i Hittarp och en mindre centralt i reservatet. Det finns flera 
busshållsplatser men hållplatsen Domsten fornminnet ligger i mitten av reservatet. 

FAKTA OM NATURRESERVATET 

Bildat: 1982 
Storlek: 159 hektar 
Kommun: Helsingborg 

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne 
Skyddstyp: Naturreservat  
      

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 bara  
tillåtet att rida på 
anvisade leder. 

Det är bara  
tillåtet att cykla  
på vägar eller 
anvisade leder. 

Det är inte  
tillåtet att tälta 
eller ställa upp 
husvagn, husbil 
eller liknande. 

Det är inte  
tillåtet att elda  
eller grilla. 

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

Släng skräp i  
soptunnan eller  
ta med hem om 
den är full. 
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Visa hänsyn till varandra och 
naturen - följ föreskrifterna! 
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