Filborna
Skogspark
med barnens skog

Ung och unik skog
Många av träden i området är planterade av elever från
Helsingborgs olika skolor. Den så kallade Barnens skog
planterades från mitten av 1990-talet till 2000-talets början.
Skogen i norra delen av området, mot Vasatorps trädgård,
planterades i mitten av 1980-talet.

Omväxlande natur
När man går genom den täta och växlande skogen är det svårt
att tro att här för bara några decennier sedan var helt öppen
åkermark. Flera olika miljöer har skapats:

Vattnet
Mitt i området finns den stora anlagda dammen, Silvervattnet.
Det är en så kallad dagvattendamm dit regn- och markvatten
från Vasatorps trädgård och Dalhem leds. Genom att leda
vattnet till dammen jämnas vattenflödet ut vid kraftiga regn.
På så vis undviker man översvämningar samtidigt som vattnet
renas från vissa föroreningar.
Från Silvervattnet fortsätter vattnet genom den gamla
Svessedammen för att sedan rinna i rör under marken söderut
till Jordbodalen och Gåsebäcken med slutdestination Öresund.

 Pelarsalsskogen – i skogs
parkens östra del finns det skir
pelarsalsskog, främst bestående
av lind.
 Talldungarna – vid Silver
Körsbärsblomma.

En exotisk vandring
På de långsträckta höjdryggarna längs med Svessedammen
ägde en omfattande askdöd rum åren 2009 –  2010. Här återfinns idag Filborna trädarboretum som är skogsparkens mest
exklusiva del med träd från olika delar av världen, exempelvis
Kina, Korea och Japan.
Genom att vandra på höjdryggen kan du ta del av dessa
speciella träd med en vacker utblick över dammarna. I norr
avslutas vandringen i Utsiktspunkten invid Rhododendronkärret.

Filborna silverskatt
År 1884 fann bonden Bengt Persson en silverskatt i sin åker
här i närheten. Silverskatten bestod av silverföremål och
arabiska silvermynt som hade legat gömda i över 900 år. Det är
detta fynd från vikingatiden som fått ge namn åt Silvervattnet.
Skatten då? Jo, den finns att se på Dunkers kulturhus.

vattnet syns talldungarna på
långt håll och sticker ut i ett
område som annars domineras
av lövträd och buskar.

 Buskage och bryn – finns
i hela området och består
främst av slån som blir till
ett fantastiskt blomsterhav
på våren. I slånet finns inslag
av brynträd som fågelbär
(vildkörsbär), päron, vildapel,
hagtorn och oxel.
De blommande brynen har
stor betydelse som födokälla
för insekter och ger skydd och
boplats till småfåglar.

 Hasselbestånden – med
knippen av hassel och ymnig
lundflora.
 Sumpskog och sockelkärr
– öster om den stora dammen
finns en mindre urgrävning där
några ”öar” är sparade. En del
av Sockelkärret har planterats
med kabbeleka. Vattnet varierar
under året och kärret kan tidvis
vara uttorkat.
 Fickparker – är ett signum
för Filborna skogspark med
miljöer där en viss växt varit
karaktärsgivare så som Björk
promenaden med asiatisk
vitstammig björk runt Silver
vattnet, Magnolialunden
och Trollhasselstråket mot
Vasatorps trädgård samt Björk
lunden mot Filbornaskolan.
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Välkommen

Ett spännande område

Filborna skogspark är ett natur- och parkområde i östra
delarna av Helsingborg som ger möjlighet till högst varierade
naturupplevelser och goda möjligheter till rekreation, lek och
friluftsliv.

Filborna skogspark innehåller både park och
skog. I den västra delen av området, som är mer
parklik, hittar du olika örter och perenner som
blommar stora delar av året – från scilla och
narcisser på våren till silverax på hösten. Här
finns också många olika buskar och träd som
trollhassel, magnolior och rododendron.

Runt stora centrala vattenytor finns här alltifrån skogs
interiörer som växlar från pelarsalar och skiktade skogspartier
till öppna ängar med mäktigt blommande bryn, en stor betesmark och två mindre vattenytor, så kallade sockelkärr.
Här ser vi också resultatet av hur nya principer använts
för att bygga upp små platser med naturparkskaraktär som
ger speciella möjligheter att uppleva det exotiska, med mer
exklusiva växter.
Ett flertal promenadvägar och stigar gör det möjligt
att röra sig runt i området under hela året och följa
årstidernas växlingar, med vårens första blommor,
sommarens rika grönska och höstens starka färger i orange
och rött.

	ATT TÄNKA PÅ:
 Respektera och uppskatta varandra. Det är många som
kommer att nyttja skogsparken både till lek och aktivitet,
medan andra vill avnjuta ostördhet och tystnad.

 Grilla gärna – men gör det på grillplatsen.
 Notera att ridning är förbjuden i området.
 Hund ska hållas kopplad mellan den 15 mars och 31 oktober.
Naturligtvis plockar du upp efter din hund.

 Det är förbjudet att fiska i dammarna.
 Naturligtvis plockar du med dig ditt skräp eller slänger det
i soptunnorna.
	Välkommen att använda området!

Attraktivt område för rekreation
och biologisk mångfald
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I den östra delen av området, på andra sidan
Silvervattnet, finns den svenska naturen med
våra inhemska växtsorter. Här kan du vandra
genom ett varierande landskap av skog, öppna
gläntor, blomsterängar och betesmarken med
får på sommaren.
För den som vill ha mer natur ligger Bruces
skog ett stenkast bort och nås genom gångoch cykeltunneln under väg 111.
En mer utförlig beskrivning av området hittar du
på: helsingborg.se

Resultatet av ett givande samarbete
Filborna skogspark har byggts upp etappvis sedan slutet av 1980-talet.
Roland Gustavsson från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) är ansvarig
för utformningens första del och Bruno Östholm från Helsingborg stad,
för den andra delen – den så kallade Barnens skog. Områdets attraktivitet
har sedan ökat, dels genom naturens snabba tillväxt och mognad, men
även genom riktade gallringar, omfattande grävningar för att skapa vatten
miljöer, planteringar och nya gångstråk.
Mycket av detta är ett resultat av ett nära samarbete mellan
Helsingborgs stad och SLU Alnarp med Roland Gustavsson
och Kenneth Lorentzon, Institutionen för landskapsutveckling,
som ytterst ansvariga för vidareutformningen av området.
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