
TRÄDNUMRERING: Samtliga träd som  

ingår i Trädslinga centrum är uppmärkta 

med en skylt på stammen. 

 1 Körsbärskornell 
 2 Katsura
 3 Bärapel
 4 Trubbhagtorn
 5 Silverpäron
 6 Sibiriskt korkträd
 7 Hängask
 8 Atlasceder
 9 Parklind
 10 Ginkgo 
 11 Avenbok
 12 Vårtbjörk
 13 Platan
 14 Robinia
 15 Japanskt körsbär
 16 Päronträd
 17 Fågelkörsbär
 18 Idegran
 19 Bok
 20 Äkta kastanj
 21 Skogslind
 22 Turkhassel
 23 Skogslönn
 24 Ungersk ek
 25 Bergek
 26 Bohuslind
 27 Hästkastanj 
 28 Ask
 29 Vejksel

 30 Ek
 31 Trollpil
 32 Silverpil
 33 Pagodträd
 34 Kinesisk sekvoja
 35 Oxel
 36 Korstörne
 37 Naverlönn
 38 Tulpanträd
 39 Hängbok
 40 Kaukasisk vingnöt
 41 Mammutträd
 42 Brokbladig tysklönn
 43 Himalayabjörk
 44 Näverhägg
 45 Valnöt
 46 Manna-ask
 47 Asklönn
 48 Tysklönn
 49 Gråpoppel
 50 Kärrek
 51 Mispelträd
 52 Rödek
 53 Sylhagtorn
 54 Hassel 
 55 Ornäsbjörk
 56 Katalpa
 57 Kinesträd
 58 Blodbok
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Blodbok

Fagus sylvatica ´Atropurpurea´
FagaceaePå helsingborg.se/tradslinga hittar du bland annat 

bilder, fakta och information om samtliga träd längs 

med slingan.0 100 200 300 m
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Helsingborg



Upplev vår vackra stad under en inne
hållsrik vandring genom Öresundsparken 
och Slottshagen – i trädens tecken.

Träden är några av våra äldsta och mest om-
tyckta medborgare. De lämnar aldrig sin plats,  
i stället skänker de skugga och prakt för alla  
som befinner sig i närheten.
 Helsingborgs trädbestånd är i högsta grad 
mångkulturellt – såväl i fråga om geografiskt  
ursprung som historik. Spännvidden är stor  
– från förhistoriska arter till trädsorter som 
tillkommit de senaste 50 åren.

Trädslingan startar vid S:t Jörgens plats och  
är framtagen för att alla ska kunna ta sig runt.
Hela slingan är ungefär tre kilometer lång och  
tar runt en timme att gå. Rekommendationen  
är att ta det i egen takt och låta sig förundras  
av stadens praktfulla artrikedom. 

Tillgänglighetsanpassad
Ur tillgänglighetssynpunkt kan man med fördel 
följa slingan moturs eftersom sträckningen längs 

med Hälsovägen annars går uppför. 
Det finns en bemannad hiss vid  
Terrasstrapporna som är i drift under 
dagtid. Hissen är avgiftsbelagd och 

betalas med Skånetrafikens Jojo-kort och/eller  
kredit-/betalkort, kostnad: 13 kronor per vuxen.
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Träden är en värdefull tillgång i staden. Träd ger skugga, 
frukt, mildare väder, tar upp koldioxid, bevarar vatten 
och bidrar till den biologiska mångfalden. Våra parker  
är platser för lek och rekreation samt erbjuder njutning 
för betraktaren. De fungerar som stadens gröna lungor.
 Längs Helsingborgs trädslinga kan du återupptäcka 
våra ståtliga invånare och berika dina kunskaper om 
träd. Trädslingan hittar du i sin helhet på webben:
helsingborg.se/tradslinga

Trädslingan har tagits fram av stadsbyggnadsförvalt-

ningen tillsammans med Nord azalea /John Moscoso, 

agronom och träd expert, som stått för research  och foto. 

Träden har stor betydelse för  
livet på jorden. De ger syre, virke 
till våra hus och ved till elden. 

Båtar av trä gjorde det möjligt att resa 
över världen och botaniker har rest 
och tagit hit trädsorter som bidragit 
till den variation av träd som finns i 
våra parker idag.  
 Träd har ofta varit en symbol för 
livet. Vårdträd planterades förr på  
gårdar för att vaka över familjen  
samtidigt som de skyddade mot 
blixten. 
 Träd har sedan urminnes tider  
använts inom medicin och trädens 
hälsobringande effekter är påtagliga. 

HELSINGBORGS STAD
Kontaktcenter · Stortorget 17

Postadress SE-251 89 Helsingborg

Telefon 042-10 50 00 · kontaktcenter@helsingborg.se

helsingborg.se
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Trädslinga centrum
i Helsingborg

S:t Jörgens plats,
Öresundsparken och Slottshagen

HELSINGBORGS STAD
helsingborg.se

Upptäck stadens ståtliga invånare och berika dina kunskaper om träden!


