Hagadal

Våtmarken vid Stensminne
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Stensminne, som ligger ett par hundra meter norrut från skyltens plats,
ingick i Kattarps gamla kyrkby. Gården har funnits där i hundratals år,
medan generationer har passerat och landskapet har förändrats.

Även om landskapet har förändrats under dessa århundraden så har den
snabbaste och största omvandlingen kommit efter industrialiseringen.
Före mitten på 1800-talet var utsikten från den här platsen en annan,
med vidsträckta betesmarker som dominerade landskapet. Mer än en
fjärdedel av markerna var våtmarker, jämfört med en hundradel i dag.
Våtmarken en bit från skylten är ett exempel på dagens förändringar –
att vi har börjat återinföra vatten i landskapet.
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Förutom att rena vattnet gör våtmarken att fler arter kan trivas i
jordbrukslandskapet. Insekterna
hittar snabbt fram till nya vatten och
snart finns det buk- och ryggsimmare,
dykarbaggar och larver till både
trollsländor och dagsländor. Runt
vattnet får buskar, gräs och örter en
chans att växa och gå i blom. Allt till
glädje för både rapphöns och harar
fjärilar och människor.
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Bynamnet Kattarp härstammar från vikingatid eller tidig medeltid, så
kanske låg det en gård här redan då. Många spår från våra förfäder
är sedan länge bortplöjda men åkrarnas och ängarnas namn ger
fortfarande ledtrådar. Åkern här intill, på andra sidan grusvägen, var i
början 1800-talet en äng med namnet Röräng. Det tyder på att det en
gång funnits röjningsrösen från brons- eller järnåldern här, så kallade
hackerör. Namnet, hackerör, kommer av att de forntida jordbrukarna
hackade upp stenar från sina åkerlappar och samlade i högar som
låg spridda på åkern. Om just gården Stensminne har anor bak till
vikingatiden kan vi inte veta, men vad vi med säkerhet vet är att
människor har bott i Kattarp och brukat marken i nästan tusen år.
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övervintrar i Afrika
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tillbaka i aprilmaj. Då kan
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sälgblommornas
näringsrika pollen.
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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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Både tofsvipans och rapphönans
ungar kan söka skydd i det höga
gräset runt dammen. Därför är det
extra viktigt att hålla hunden kopplad
och visa hänsyn under vår och
sommar när djuren har sina ungar.
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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.

Rapphöna

En bit från skylten ligger en nyanlagd
våtmark. Den fungerar som ett
reningsverk för vattnet i Mossadiket,
som avvattnar Kattarps mosse. Här
stannar vattnet upp så att småpartiklar
kan falla till botten och näring tas upp
av växterna. Det renare vattnet kan
sedan rinna vidare mot Hasslarpsån.
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Välkommen till natur- och kulturslingorna i Kattarp
och Hasslarp. Vandringen går genom ett bördigt
jordbrukslandskap påSkgrusvägar,
i åkerkanter och
av
e
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.

Gunnestorp

BY till BY (8,6 eller 9,7 km)

HASSLARPSSLINGAN (1,5 eller 1,4 km)
SIGNESTORPSSLINGAN (5,0 km)
VÄSTRABYSLINGAN (4,4 km)
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DU ÄR HÄR

Sälg blommar ofta tidigt och erbjuder vårens
insekter och fåglar mat när det inte finns mycket
annat att äta.

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:
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