OM DENNA VANDRING
Genom åren har Kullaberg förändrats mycket. Skogsbruk,
jordbruk och djurhållning har haft stor påverkan på naturmiljön
i reservatet och på hur berget har förändrats med tiden.
Vill du veta mer om denna regions historia och om hur
människan oavsiktligt har format Kullaberg till ett unikt
landskap i detta hörn av Skåne?
Denna vandringsled börjar vid Josefinelusts parkeringsplats i djupet
av reservatet. Vi börjar åt söder längs den gula leden (var försiktigt
när du går över vägen!). Följ leden och njut av träden som sträcker
sig mot himlen runt dig. Trodde du att berget alltid har varit täckt
av träd? Under 1500-talet var landägarna tvungna att hugga ner
träden för att hålla Kullens fyr tänd, så på de första kartorna tycks
området ha varit trädlöst. Även om vissa skogspartier blev kvar (Carl
von Linné beskriv björkskogarna vid Josefinelust år 1749)
påverkades de kraftigt av jordbruksodlingarna.

TYP

Cirkulär rutt

TID

30 minuter

LÄNGD
MIN HÖJD MAX HÖJD
STIG HÖJNING

1.300 meter
62 m ö.h. 94 m ö.h.
min: 0 %
max: 35 %

SVÅRIGHETSGRAD

Lätt

INTENSITET

Låg

Sväng vänster och fortsätt österut när du når den södra röda leden.
Här börjar ekar att ersätta björkarna, därefter kommer du till ett
område som vid vissa årstider är våtmark och som omges av lönnar, och slutligen öppnar sig skogen.
Kan du hitta den traditionella plogen som vilar där efter många års hårt arbete? En gång i tiden
använde man den för att bereda marken genom att dra plogen över jorden för att vända den och för att
göra fåror där fröna planterades. Nu lämnar vi detta gamla jordbrukslandskap bakom oss och går
tillbaka norrut längs den klippvägg som tar oss till huvudvägen. Innan du försiktigt går över vägen finns
på högra sidan några trappsteg som inte leder någonstans. En gång i tiden var de ingången till ett antal
traditionella stugor som inte längre finns, eftersom de nyligen revs då de var för gamla och slitna. De
liknade de vackra stugor som du ser på avstånd bakom fårhagen framför dig. Går det några får i den?
Säg hej så bräker de säkert glatt för att hälsa dig. Om de inte är där är de förmodligen ute och letar
efter färskt gräs i naturreservatet. Kor, får och getter har betat markerna på Kullaberg sedan 1700talet. Har du stött på några av de rådjur som lever på Kullaberg? De levde i det här hägnet tills en
kraftig storm en dag ledde till att ett träd föll ner över stängslet så att de kunde fly till friheten. Ända
sedan dess har de vandrat runt på Kullaberg, så chansen är stor att du ser dem när du vandrar runt i
reservatet. Om du träffar på dem – se till att inte störa dem eftersom de är fria djur som lever i det vilda
och vill ha lugn och ro.

LEGENDEN OM
KULLAMANNEN
Enligt legender och lokala myter var
Kullamannen en dansk riddare,
stjärntydare och siare vid namn Thord
Knutsson Bonde. Han förutspådde
danska kung Valdemar Sejrs söners
öde och siade att de skulle bli kungar
vars regeringstider skulle präglas av
krig och laglöshet. Profetian blev sann
då hela Norden vid tidpunkten var vild
och laglös. Legenden har byggts på
genom åren och det sägs att
Kullamannen blev bergets härskare.
Han hade makten att avgöra ödet för
dem som ramlade ner för Kullabergs
klippor, han vakade över sjöfarten
runt halvön och bestämde vilka skepp
som skulle få passera och vilka som
skulle gå i kvav. Många platser på
Kullaberg
är
uppkallade
efter
Kullamannen, och efter alla dessa år
är han fortfarande ett mysterium.

OM DENNA VANDRING
Runt den lilla men charmerande byn Björkeröd finns nästan
alla typer av naturmiljöer som förekommer i reservatet
(förutom den marina miljön). I kapitel två av historien om hur
Kullaberg har utvecklats berättar vi lite mer om hur skogsbruk,
jordbruk och djurhållning har förändrat detta vackra landskap.
Vår sista tur genom Kullabergs landskap börjar vid
parkeringsplatsen i Björkeröd. Gå österut längs vägen tills du
kommer till gårdarna och ta en titt på de vackra byggnaderna. Vissa
av dem har fortfarande det traditionella halvtimrade taket och är
målade i falurött som så många andra timmerstugor och lador i
Skandinavien. Jordbruk och djurhållning är än idag en viktig
inkomstkälla i Skåne och man kan se kor, får och jordbruksmarker
över hela reservatet, framför allt i den östra delen av Kullaberg.
Sväng vänster och gå norrut medan du njuter av den vackra vyn
över Björkerödssjön tills du når den röda södra leden. Följ den
västerut och förundras över de många olika träd som majestätiskt
omger dig. De smala stammarna på de unga ekarna och björkarna
som står på båda sidorna av leden vittnar om att de inte har stått
där sedan urminnes tider, och att det – som du kanske redan vet –
nästan inte växte några träd på Kullaberg i början av 1700-talet. De
få skogsområdena som blev kvar var belägna i inlandet, och du
kommer till några av dem längre fram på leden där de höga och
tjocka björkarna högtidligt tronar i skogen. Mellan dem finns några
uråldriga ekar och tittar du noga hittar du även ett antal vintergröna
träd. Dessa är barrträd som härstammar från den massiva
plantering som gjordes över hela Kullaberg under 1800-talet för
att möta efterfrågan på virke. Detta ledde till att halvön var som
mest skogtäckt i början av 1900-talet. Under en våldsam storm år
1981 fällde de kraftiga vindarna de flesta av barrträden på västra
Kullaberg. Dessa ersattes senare av ekar även om några av
barrträden fortfarande höjer sig mot himlen i den östra delen.

TYP

Cirkulär rutt

TID

1 timme

LÄNGD

1.970 meter

MIN HÖJD -

71 m ö.h. 97 m ö.h.

STIG HÖJNING

min: 0 %
max: 23 %

SVÅRIGHETSGRAD

Lätt

INTENSITET

Låg

KULLABERG. HISTORIEN BAKOM NATURRESERVATET
Under århundradena har Kullaberg påverkats av mänsklig
exploatering och dess unika landskap har genomgått stora kulturella
förändringar. Då berget inte lämpar sig väl för intensivt jordbruk har
mer av den ursprungliga vegetationen bevarats här än i de
omgivande områdena. Denna bergskam fylld av natur höjer sig över
horisonten ovanför Kattegatt och Sveriges södra lågland och
attraherar många typer av besökare som alla har en sak
gemensamt: de älskar naturen.

På 1870-talet övergick Kullaberg i Krapperups ägo och utsågs
senare till naturreservat tack vare en stark drivkraft att skydda
naturen från exploatering. Naturreservat är ett av de vanligaste
sätten att skydda naturen i Sverige. Östra Kullaberg utsågs till
naturreservat år 1965 och ägs nu av Gyllenstiernska
Krapperupstiftelsen, men Länsstyrelsen Skåne har rätt att förvalta
skogen. Västra Kullaberg blev naturreservat år 1971 och ägdes av
AB Kullabergs Natur. fram till 1997 då det förvärvades av
Naturvårdsverket. Det förvaltas idag av Länsstyrelsen Skåne.

Kullaberg lockade även de första besökarna på berget, som
t.ex. Carl von Linné, och turisterna som började strömma till på Sedan östra och västra Kullaberg blev skyddade har det
1860-talet.
huvudsakliga målet varit att bevara naturen. För att uppnå detta
utvecklar man olika former av bevarandearbete baserat på
Antalet besökare har ökat stadigt genom åren och tros göra så även vetenskaplig kunskap i naturreservatet. Allt bevarandearbete sker
i framtiden.
dock inte på land eftersom det marina naturreservatet (350 ha)
tillkom år 1986. Syftet är att öka och förbättra den biologiska
mångfalden och skapa en kontinuitet för naturreservatets
ekosystem, och samtidigt hitta en balans mellan natur och
hållbar turism.
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