Natur- och kulturslingorna i Kattarp och Hasslarp
Välkommen till natur- och kulturslingorna i Kattarp
och Hasslarp. Vandringen går genom ett bördigt
jordbrukslandskap på grusvägar, i åkerkanter och på
stigar i lövskog. Slingorna har alltid någon av de två
byarna som utgångspunkt. Kattarp, gammal kyrkby och
järnvägsknut eller Hasslarp, före detta brukssamhälle
med ståtliga Folkets park.

Kattarps kyrkby

Kattarps mosse på 1950-talet. Skogen har inte
hunnit växa till sig och förgrunden syns staketet
som hållit betesdjuren på plats.

Byggnaden finns fortfarande kvar strax intill
mossen och används som församlingshem.

2 Kattarps gamla folkskolor – den gamla

från 1842 i förgrunden och den nya från
1908 i bakgrunden.
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Gärdsmygen trivs i Kattarps
mosses täta sumpskog. Den
håller gärna till nära marken
bland grenar och snår.
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Kattarps kyrka från början
N av 1200-talet. Framför kyrkan, mot
vägen, ligger sockenstugan. Där hade kommunen sina möten
under åren 1862-1952.
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Kattarps brandstation byggdes 1934.
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Gamla järnvägshotellet och Kattarps sparbank ligger bredvid
varandra på Rallaregatan. På andra sidan gatan låg den nu rivna
tågstationen. Kring järnvägen växte stationssamhället fram.

6.6

Den gamla veterinärsbostaden blev kommunkontor när Kattarp
blev storkommun 1952.
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Äppelskogen – platsen för de gamla SJ-bostäderna med 19
äppelsorter och ett rikt insekts- och fågelliv.
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Mörk jordhumla är en av
våra mest vårpigga humlor.
Sälgens blommor erbjuder en
perfekt vårfrukost.
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Hitta rätt på kartan
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Folkets park byggdes 1909 på initiativ av sockerbrukets
fackförening.

10 Vid Hasslarps dammar kan du njuta av fågelskådning,
10.
promenader och picknick.
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Det är lätt att förstår varför
den här svampen har fått
namnet trollhand.
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Vandringstips

9 Folkets park i Hasslarp på 1910-talet.
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Mossens sälgar är inte bara till nytta för svamparna. Varma dagar
i april, när sälgarna blommar, kan du hålla utkik efter årets första
nyvakna fjärilar och humlor. Efter vintervilan är de hungriga och vill äta
blommornas pollen och nektar.

HASSLARPSSLINGAN (1,5 eller 1,4 km)
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I kartan finns tips på fem olika slingor med varierande längd, från en
kilometer till nästan en mil. Slingorna är inte markerade i terrängen men
på strategiska platser finns informationsskyltar med kartor. Observera
att kartorna på de mindre skyltarna endast täcker slingorna i skyltens
närområde. Använd gärna din telefon och fotografera av skyltens karta,
så har du den med dig under vandringen. Kartor och utförliga vandringsguider finns på helsingborg.se/vandringsleder.
Ibland kan gräset vara lite högt i åkerkanterna och om det har regnat
mycket kan det bitvis vara lerigt, så ta på rejäla skor. Var extra
uppmärksam när slingorna korsar större vägar och obevakade
järnvägsövergångar.

Kattarps gamla folkskolor byggdes 1842, 1862 och 1908.

Signestorp.

SIGNESTORPSSLINGAN (5,0 km)

4 Brandstationen i Kattarp, byggd 1934.
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Hasslarp
8.8 Jöns Jonsgården är en av de fem gårdarna i gamla byn

Möllarp

Idag finns här både öppna gräsytor för lek och spring, och mjuka
stigar genom tät lövsumpskog. I den fuktiga miljön, på gamla sälgar,
växer ovanliga trädsvampar med spännande namn – som trollhand,
borsttagging och anisticka. Det är dessa svampar som gjort att
Skogsstyrelsen klassat Kattarps mosse som nyckelbiotop för att ge
området extra skydd.

Mossadikets vatten flyter långsamt mellan träden och sedan vidare
österut, för att slutligen nå Hasslarpsån. I sumpskogens fuktiga
miljö och täta snår trivs både insekter och småfåglar. På våren hörs
näktergalens exotiska toner och året om syns den lilla gärdsmygen
som pilar in och ut ur snåren.

Ålderdomshemmet byggdes 1913 i Kattarp.
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Kattarps mosse hade en stor öppen vattenspegel i början på
1800-talet. Det kan man se på Skånska rekognosceringskartan från
1815. Här på mossen har man brutit torv och efter att marken dikades
och torrlades användes den till betesmark.
1 Kattarps ålderdomshem, byggt 1913.

Hagadal

År 1885 kom järnvägen till Kattarp som blev en järnvägsknut. En ny
bykärna växte fram runt stationen väster om kyrkbyn. Läs gärna mer
om stationssamhället på skylten vid stationen.

Kattarps mosse

1.1

psån
r
a
l
s
Has

ck
bä

Från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet var förändringens
tid i Kattarp. Häst byttes mot traktor och man kunde odla upp de
leriga, tungarbetade jordarna. Ängar och betesmarker ersattes med
sockerbetsfält och sädesåkrar. I mitten på 1800-talet började skolor,
sockenstuga, smedja, handelsbod och flera torp växa fram söder om
kyrkan. Ett ålderdomshem byggdes 1913, strax norr om Kattarps mosse,
och 1934 kom brandstationen, som också hade en fängelsecell.
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Flygfoto över Kattarps kyrkby. Längst upp till
vänster i bilden syns kyrkan och längst upp
till höger ligger Kattarps mosse. Mitt i bilden
sticker brandstationens torn upp.

Sevärdheter i Kattarp med omnejd
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På våren lyser gullpudran
gröngul mot den mörka, fuktiga
myllan vid stigen.

Allemansrätt och allemansvett

Tillsammans gör vi Helsingborg bättre

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.

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

Det är extra viktigt att visa hänsyn eftersom slingorna delvis går över privatägd mark, i åkerkanter och ibland
nära inpå bostäder. Håll din hund under uppsikt eller kopplad och släng inte skräp.
Läs mer om allemansrätten på:

allemansratten.se
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