
Kullaberg 

en hållbar turismdestination
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Kullabergs Naturreservat

IUCN Category V: Protected Landscape/Seascape A 

protected area where the interaction of people and 

nature over time has produced an area of distinct 

character with significant ecological, biological, cultural 

and scenic value: and where safeguarding the integrity 

of this interaction is vital to protecting and sustaining 

the area and its associated nature conservation and 

other values.

12 arter enligt Natura 2000-direktiv och 19 habitat 

typer i habitatdirektivet











NATURUM KULLABERG



Statistik rapport 

2014- 2017
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2014: 117 000 

2015: 117 000

2016: 123 000

2017: 113 000













Utökade samarbete - avtal

Kullabergs guiderna – guidningar och bemanning

Jonstorps Kustscoutkår – Junior Ranger program

Friluftsfrämjandet- Moderna beredskapsjobb

Gymnasieutbildning – Natur & Äventyr



Kullabergsguiderna



Kullabergsguiderna











Junior Ranger Program





MODERNA BEREDSKAPSJOBB OCH 

FRILUFTSFRÄMJANDET









Strategisk pilotinsats Ekoturism

I höstas genomförde länsstyrelsen Skåne via Kullabergs naturreservat tillsammans med 

Kullabergsguiderna och naturum Kullaberg ett försök med särskilda guidningar för 

skolelever.

Tanken är att utnyttja guideföretagens lediga kapacitet på vardagar under lågsäsong och 

samtidigt få ut skolelever som kanske inte alltid kommer ut i naturen på egen hand.

Initiativet kom från Ekoturismföreningen, som genomför en så kallad strategisk pilotinsats 

här på Kullaberg.



Strategisk pilotinsats Ekoturism



Strategisk pilotinsats Ekoturism



Strategisk pilotinsats Ekoturism



EUROPARC FEDERATION

400 medlemmar – 37 länder

Inkluderar skyddade områden, 

statliga institutioner, icke-statliga 

organisationer och företag i 37 

länder.

Skydda de gröna juveler av Europas 

land-, hav, berg, skogar, floder och 

kulturarv. 



EUROPARC FEDERATION



"European Charter for Sustainable Tourism"

Är en certifiering för naturområden som 

främjas och utvecklas av Europarc

Federation. 

Garanterar engagemang och samarbete 

med myndigheter, lokala företag och 

representanter från turistnäringen för att 

främja miljöskyddet och en hållbar turism. 



Naturskydd 

ska prioriteras

Bidra till 

hållbar 

utveckling

Engagera alla 

intressenter

Planera 

hållbar turism 

effektivt

Genomför 

kontinuerlig 

förbättring

5 PRINCIPER



Charter statistiken 2017

Kullaberg är det första 
skyddade området i 
Sverige som får 
certifieringen.

EUROPARC har certifierat 160 skyddade områden i 20 länder över hela Europa.

600 certifierade företag i 40 Charter parks, 4 länder.



Certifieringen kom i rätt tid







DÅTIDEN



NUTIDEN Ett av Sveriges mest välbesökta reservat 

och Sveriges mest välbesökta naturum



NUTIDEN
Fler än 600 000 besökare årligen



NUTIDEN
Fler än 10 aktivitetsföretag verksamma inom reservatet



1.667 bilar

15 Juli 2017

In

Ut

Inne

På sommaren nästan 1 600 fordon per dag på Västra Kullaberg

NUTIDEN



De tycker att det är ett miljöproblem.

De flesta besökare skulle vilja ha en
trafikreglering



Hållbar turism är bra, 

men vad innebär det?



”Genererar långsiktiga 

förmåner för 

människor, miljö och 

ekonomi för 

turismområden”





Kullabergs naturreservat söker för tre huvudmål:

Utveckla en strategi för hållbar turism som inkluderar 

ekonomiska, sociala och kulturella effekter.

Utveckla naturvårdsstrategier som underlättar skyddet av den 

biologiska mångfalden i samarbete med de lokala 

myndigheterna samt turist- och miljöorganisationer.

Främja reservatet som en hållbar turismdestination i Sverige.

FRAMTIDEN



Länsstyrelsen 

Skåne

Kullabergs 

naturreservat

Entreprenörer som 

erbjuder 

turistupplevelser 

till sina kunder. 

Region Skåne

Höganäs Kommun

Organisationer 

och föreningar 

som utvecklar sitt 

arbete för att 

skydda natur och 

miljö.

Lokala aktörer 

inom turism och 

näringsliv. 

VEM ÄR INVOLVERAD I PROCESSEN?



Dialogmöte och diskussionsgrupper med 
samhället i Kullabygden

128 deltagare under 2016 och 94 deltagare under 2017



VAD HÄNDER HÄRNÄST?



Pilot Projekt naturturism, 2,2 miljoner SEK

Rekreation och tillgänglighet i 

Kullabygden, 1,1 miljoner SEK

Sustainable recreation and learning

in the Woods, 152 000 SEK



Diplomering av aktivitetsföretag

Implementera den hållbara mobilitetsplanen

IMPLEMENTERA HANDLINGSPLANEN

Miljöutbildning till näringsliv

Ta fram ett nytt och modernt skyltkoncept 

Främja engagemang av lokala företag i effektiv utveckling och 

förvaltning av hållbar turism.

Stödja certifieringsprocessen i Söderåsens nationalpark

Modernisera entré och parkeringsplatser



Vi väljer vägen tillsammans genom demokratiska diskussioner

Hur kommer vi till Kullaberg? 

Analys om trafik, parkeringsplatser, tillgänglighet

Hållbar mobilitetsplan till Kullabergs naturreservat



Ingen trafikreglering

Reglera trafiken genom att betala 

50 SEK i parkeringsavgift

Begränsad  tillgänglighet

Har inte svarat

De flesta besökare skulle vilja ha en

trafikreglering



Parkeringsplats utanför Mölle

plats ca 150-200 bilar



Vi väljer vägen tillsammans genom demokratiska diskussioner

Hur njuter vi av Kullaberg?

Analys om cykling, ridning, vandring



Analys av stigsystemet inom Kullabergs naturreservat



GIS databas – Fysisk karakterisering av Kullabergs stigssystem



Förbättring av underhåll, säkerhet och skyltning i 

Kullabergs stigssystem



Modernisera entré och parkeringsplatser



Modernisera entré och parkeringsplatser



Modernisera entré och parkeringsplatser



Modernisera entré och parkeringsplatser



Modernisera entré och parkeringsplatser









Skylt koncept



Skylt koncept



Främja engagemang av lokala företag
i effektiv utveckling av hållbar turism

Miljöutbildning till näringsliv

Miljödiplomering av Kullabergs hållbara samarbetspartners



Miljöarbetet ökar åter i småföretagen i Sverige

Andel småföretag som arbetar med att sätta upp och nå miljömål för 
den egna verksamheten



Miljöutbildning

 Resursanvändning: energieffektivitet, försörjningskedjor

 Digitalisering

 Arbetet med kunder och anställda: miljöutbildning

 Hållbarhet och marknadsföring

 Var finns pengarna?

25 företag

Hösten 2018

Vintern 2019



Miljödiplomering – hållbara samarbetspartners av Kullaberg

Marknadsföring (rätt att använda sig av Europarc-logotypen)

 Att arbeta för långsiktig hållbarhet av de resurser som företaget 
använder

 Att förbättra kvalitén på besökarnas upplevelse och belåtenhet

 Företagsägarna bestämmer själva om de ska bli certifierade

 Inga avgifter för företagarna

 Kullaberg kommer att hjälpa dem att integrera alla de kriterier 
som krävs för certifieringen



Ekonomisk stöd bidrar till fler arbetsinsatser inom den planerade 
verksamheten och resultaten har blivit större än förväntat. 

Kullaberg har öppnat möjligheter till utrikesfödda arbetssökande, 
långtidsarbetslösa. (Alla började med praktik i reservatet)

För oss är det också viktigt att skapa en kraftfull teamkänsla, 
motivera, attrahera och behålla våra duktiga medarbetare

Duktig arbetsgrupp



Internationellt samarbetet ger möjligheter till Kullabergs personalen att 

genomföra studieresan  till Spanien och Italien.

Under studieresor kunde Kullabergs personal identifiera positiva aspekter 

inom hållbar turism som kan bidra till att förbättra förvaltningen strategier, 

friluftsliv och turistupplevelser. 

Internationellt samarbete



Europarc beviljade certifikatet i 

december 2017.

Charter Award Ceremony

European Parliament



TACK!


