Västrabyslingan

Natur- och kulturslingorna i Kattarp och Hasslarp
Hitta rätt på kartan

N
Mot Svedberga
kulle och
Kullaleden

STOR INFORMATIONSTAVLA

Västraby

LITEN INFORMATIONSTAVLA
PARKERINGSPLATS

RASTPLATS

Västrabyslingan – 4,4 km

Hagadal

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.
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I märgelgravarnas grönska kan både
rapphöna och hare hitta mat, vatten och
skydd. Buskarna längs gamla banvallen är
ett populärt tillhåll för slättens fåglar och i
alléträdens håligheter kan kajan bygga bo
och skalbaggar föda upp sina larver. Lind
och oxel är vanliga träd i traktens allér. När
de blommar blir det fest för pollen- och
nektarätande insekter.
Hasslarp
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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.

TÅGSTATION

Ebbarp

VÄSTRABYSLINGAN (4,4 km)

När du går västerut från Kattarp syns trädklädda höjder på olika
avstånd. Den närmaste är Turköpsskogen och ytterligare en bit bort
ligger Svedberga kulle, båda med höga naturvärden. Här i väster
låg på 1700-talet den stora gemensamma betesmarken Kulla fälad.
Ända ut till Kullaberg sträckte den sig och många byar, bland annat
Kattarp, samsades om betesmarken.

Vandringstips

H
Jordarna runt Kattarp är leriga och
näringsrika och ger goda skördar. Därför
är det åkrar som dominerar landskapet.
Den vilda naturen håller sig till åkerrenar,
vattendrag, märgelgravar, alléträd och
buskridåer.

SOPTUNNA

Vandringens vyer visar ett flackt och vidsträckt jordbrukslandskap.
Här och var sticker gröna små öar upp i åkrarna. Det är mestadels
märgelgravar, där man förr tog kalkrik lera för att bättra på åkerjordarna. Idag är de ofta vattenfyllda och viktiga tillflyktsorter för
vilda djur och växter.

Strax söder om denna skylt kan du se Västrabys gamla statarlängor
och en bit åt nordväst låg Västraby station. Idag är stationshuset
borta men skylten med stationsnamnet finns kvar och här finns en fin
plats för picknick. Järnvägslinjen är sedan länge nedlagd och rälsen
är uppbruten. Den har ersatts av en cykel-, vandrings och ridled.
Vandringen kantas av slånbuskar och ett och annat äppelträd –
kanske resultatet av äppelskruttar som slängts genom tågfönstret.
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GRILLPLATS
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Sånglärka
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Kattarp

Sevärdheter Västraby-Kattarp
1.1

2.2

Kyrka
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Den nedlagda järnvägen mellan Kattarp-Höganäs är idag en
tillgänglighetsanpassad cykel-, vandrings- och ridled. Västraby
station låg strax nordväst om platsen där du nu står.
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Här låg det gamla mejeriet som under 1990-talet var MC-klubben
Bandidos högkvarter. Byggnaden revs 2005.

3.3

Äppelskogen – platsen för de gamla SJ-bostäderna, med 19
äppelsorter och ett rikt insekts- och fågelliv.

4.4

Gamla järnvägshotellet och Kattarps sparbank ligger bredvid
varandra på Rallaregatan. På andra sidan gatan låg den nu rivna
tågstationen.

5.5

Jöns Jonsgården, en av de fem gårdarna i gamla byn Signestorp.

6.6

Kattarps mosse, där man förr bröt torv och djuren gick på bete.
Här är naturvärdena så höga att det är klassat som nyckelbiotop
av Skogsstyrelsen. Idag finns här vandringsstigar i tät lövskog
och öppna gräsytor för lek.

7.7

Kattarps gamla skolor, byggda 1842, 1862 och 1908.

8.8

Gamla brandstationen – ett måste i varje by.

9.9

Kattarps kyrka från början av 1200-talet.

Allemansrätt och allemansvett
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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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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.

Västraby station år 1938. Stationsbyggnaden är riven men spåren efter
perrongen syns fortfarande och här finns en rastplats i lä från slättens vindar.

Slånbuskar kantar den
gamla järnvägen
mellan Kattarp och
Höganäs/Mölle.
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Stensminne
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Oxeln är de öppna, blåsiga slätternas träd.
Och mycket riktigt finns det en hel del oxel
längs vägarna kring Kattarp. Till vänster i
bilden syns oxelns blommor, bär och blad.

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, 2019
Illustrationer: BrizaNatur, Katarina Månsson
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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.

