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I Kattarps äppleskog kan man hitta äpplesorter som Cox 
Pomona, Laxton Superb och Sävstaholm. Liksom ett och 
annat päron. En del av träden kan ha planterats så tidigt 
som på 1910-talet. Varför växter det så mycket äppleträd 
just här? Läs vidare så får du veta mer...

Järnväg och Äppelskog
År 1885 kom järnvägen till Kattarp, med flera mötande spår. Runt 
stationen, väster om gamla kyrkbyn, växte ett samhälle med stadsliknande, 
pampiga byggnader fram. Här fanns järnvägshotell, bank, affärer, mejeri 
och ståtliga villor, som veterinärbostaden. 

I början av 1900-talet hade Kattarps station 26 anställda och 1910 byggde 
statens järnvägar (SJ) sex bostadshus med totalt 17 lägenheter till 
personalen. Husen revs på 1970-talet men trädgårdarna lever kvar och vi 
kan skörda frukterna i dagens Äppelskog.

Djur, natur och äpplen
Genom åren har den mer vilda naturen sakta men säkert återtagit marken 
i Äppelskogen från SJ-personalens välskötta hushållsträdgårdar. Och 
resultatet har blivit lyckat. 

Här finns många äppelträd, en del över 100 år gamla. Gräs och örter tillåts 
växa till sig och gå i blom, så att fjärilar och andra insekter kan hitta mat 
och barnkammare. När våren sedan kommer flyger humlor och bin från 
äppelblomma till äppelblomma och sköter pollineringen. Sedan blir det 
frukt framåt sensommar och höst. Och det finns många goda äppelsorter 
här, 19 stycken, med namn som Cox Pomona, Gravensteiner och Eldrött 
Duväpple. Så ge dig ut på äppelspaning – och smaka gärna. Om inte vi 
äter frukten så gör djuren det. Mot slutet av sommaren kan hela gäng med 
amiralfjärilar sitta och mumsa på ruttnande fallfrukt. I ett färgsprakande 
moln flyger de upp när man närmar sig.

I Äppelskogen trivs också fåglarna. Inte mindre än 25 arter häckar, det vill 
säga föder upp sina ungar, här. Många av dem behöver håliga träd att bygga 
sina bon i – och när det saknas så får vi hjälpa till. Därför finns det många 
fågelholkar uppsatta runt om i träden. Stå och spana ett tag så får du kanske 
se vem som flyttat in.

Ängsblommor och fjärilar
För den som vill studera fjärilar, humlor och bin är ängarna runt dagvatten-
dammen det perfekta stället. Varma, vindstilla sommardagar är det ett 
evigt flidder och fladder mellan rödklint, prästkrage och klöver. Här finns 
skimrande blåvingar, små guldvingar, påfågelöga och slåttergräsfjäril. 
Totalt har man sett 16 olika sorters fjärilar här. 

Flygfoto från 1935 över Kattarps stationssamhälle. 
Längst upp i byns utkant ser du det som idag är 
Äppelskogen, med SJ:s tjänstebostäder. 

Tillsammans gör vi Helsingborg bättre
Du hjälper oss att hålla naturen ren och hel genom att meddela om fel 
eller lämna synpunkter.  
Det gör du enkelt med hjälp av appen ”Ett bättre Helsingborg”. 
Du kan även ringa Helsingborg  eller mejla Helsingborg kontaktcenter:
042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se

Skylten har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen, 
copyright © Helsingborgs stad. Tryck: 1aB DeSign, 2020 
Illustrationer: BrizaNatur, Katarina Månsson

helsingborg.se

Allemansrätt och 
allemansvett
Allemansrätten gäller utanför tätorten 
och ger dig en unik möjlighet att röra 
dig fritt i naturen. 

Men den innebär också ett stort ansvar. 
Ledorden i allemansrätten är att inte 
störa och inte förstöra. 

allemansratten.se

Välkommen till Äppelskogen

En puktörneblåvinge på en 
av värdväxterna rödklöver.

Natur- och kulturslingorna 
i Kattarp Hasslarp
Utforska natur- och kulturslingorna i Kattarp och Hasslarp. 
Vandringen går genom ett bördigt jordbrukslandskap på grusvägar, 
i åkerkanter och på stigar i lövskog. Slingorna är inte markerade 
i terrängen men på strategiska platser finns informationsskyltar 
med kartor. Närmsta skylt finns vid Kattarps station.

Läs mer om Natur- och kulturslingorna på: 

helsingborg.se/vandringsleder
Så lika men ändå så olika. 
Sensommar och höst är perfekt 
tid för äppelspaning. 

Eldrött Duväpple

Ingrid Marie

Sävstaholm

Cox Pomona

Gravensteiner

Maglemer

N

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Sevärdheter i Äppelskogen
1. En vacker, gammal hästkastanj som i folkmun har 

fått namnet Sagokastanjen.

2. Här växer ett gammalt äppelträd med det fina 
namnet Cox Pomona.

3. Här kan du hitta vinteräpplet Laxton Superb.

4. Gammalt päronträd av sorten Esperens herre.

5. Här växer en gammal alm av märkligt slag. Det är 
antagligen en paraplyalm, vilket är en odlad sort 
som ofta planetras i parker och trädgårdar.

6. Den här lilla dammen kan locka till sig spännande 
insekter som buksimmare och ryggsimmare. 
Kanske kan någon groda eller salamander hitta hit, 
para sig och lägga sin rom.

7. Gammal allé med oxel och knotiga avenbokar. 
Kanske planterades den som skydd mot slättens 
vindar när SJ-bostäderna byggdes.

8. Dagvattendammen har anlagts av Helsingborgs 
stad. Den fångar upp vattnet från vägar och 
bebyggelse och minskar risken för översvämning 
samtidigt som vattnet renas. När vattnet stannar 
upp i dammen kan föroreningar fångas upp av 
växter, sjunka till botten och brytas ner av bakterier 
och svampar. Ett renare vatten kan sedan rinna 
vidare till åar, sjöar och hav. Samtidigt kan du njuta 
av en glittrande vattenspegel och alla nya växter 
och djur som fått en ny boplats tack vare dammen.

9. På ängen intill dammen blommar prästkragar, 
käringtand, rödklint och rödklöver. Här tillåts gräs 
och örter växa sig höga och gå i blom för att 
humlor, bin och fjärilar ska kunna hitta mat och 
föda upp sina larver. Slåttergräsfjärilen lägger 
sina ägg ett och ett på olika sorters gräs medan 
puktörneblåvingen har käringtand och rödklöver 
som värdväxter. Klipper man ängen för tidigt på 
sommaren hinner inte ägg och larver utvecklas 
färdigt. Därför väntar man så länge som möjligt 
innan gräset klipps här runt dammen och i delar 
av Äppelskogen.
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Hitta rätt på kartan
LEKPLATS

GRILLPLATS

RASTPLATS

SOPTUNNA

INFORMATIONSTAVLA

TÅGSTATION 

PARKERINGSPLATS

ÄPPELSKOGSSLINGAN (1,0 km)

DU ÄR HÄR

Kålfjäril

blåmes

Gransångarens 
enstaviga sång är lätt 
att känna igen. Det låter 
som den sjunger ”salt-
sill-salt-sill-salt-sill...”

En slåttergräsfjäril 
letar nektar på rödklint.

I trädens håligheter 
bygger blåmes och 
rödstjärt sina bon.
Finns det inga hålträd går 
det bra med en fågelholk.

SJ:s tjänstebostäder år 1920. På bilden syns 
nyplanterade träd. Kanske är det några av de 
äppleträd du kan se här idag. 

Bin och humlor får söt 
nektar samtidigt som de 
pollinerar äppelträdens 
blommor. Utan dem 
hade vi inte haft all vår 
goda frukt.


