
Landskronavägen

Kungsfiskare
Alcedo atthis

Vitsippa
Anemone nemorosa

Ekorre
Sciurus vulgaris

Blåbär
Vaccinium myrtillus

Gärdsmyg
Troglodytes troglodytes

Skogsduva
Columba oenas

Strömstare
Cinclus cinclus

Nötväcka
Sitta europaea

Bofink
Fringilla coelebs

I Ångtegelgropen bröts lerskiffer för tillverkning 
av Helsingborgsteglet, även kallat Persasten.
Foto: 1965, Helsingborgs museers samlingar. 

Gåsebäcks slott på 1880-talet.
Foto: 1922, Helsingborgs museers samlingar.

Dvärgpipistrell
Pipistrellus pygmaeus 

NATURRESERVAT

Tillsammans gör vi Helsingborg bättre
Du hjälper oss att hålla ordning i naturen genom att meddela oss om fel eller lämna
synpunkter. Det kan du enkelt göra med hjälp av appen ”Ett bättre Helsingborg”.
Du kan även ringa eller mejla Helsingborg kontaktcenter: 042-10 50 00,
kontaktcenter@helsingborg.se. Produktion: Stadsbyggnadsförvaltningen,
copyright © Helsingborgs stad 2021. Tryck: 1aB DeSign AB. Illustrationer: Peter Elfman
 

helsingborg.se 

Helsingborg

ÄttekullaN


Bruces
skog

E20/E6

Jordbodalen

Ramlösa-
ravinen

Hitta rätt på kartan

INFORMATIONSSKYLTAR

NATURPUNKT

GRILLPLATS

RASTPLATS

LEKPLATS

PARKERING

BUSSHÅLLPLATS

FOTBOLLSPLATS

ENERGIVERKSTADEN

TOALETT

UTEGYM

PULKABACKE

DU ÄR HÄR

0 m 200 m 400 m 600 m 800 m 1 000 m

Välkommen till  
Jordbodalens  
naturreservat
Jordbodalen är en 1,8 kilometer lång  
bäckravin som går genom landborgen.  
Den avskilda miljön ger många natur-  
och rekreationsvärden. Rinnande vatten,  
synliga bergväggar och höga lövträd med  
bok, ek, avenbok och fågelbär bidrar till fina 
upplevelser. Syftet med naturreservatet är 
att bevara en unik naturmiljö mitt i staden 
som är till nytta för både människor,  
flora och fauna.

Kulturhistoria
De främsta kulturhistoriska värdena 
handlar om Helsingborgs ångtegel-
bruk, den angränsande Sundspärlan, 
samt minnen efter O D Krook och hans 
hustru Ephrosyne vars grav finns vid 
Malmöleden. OD Krook var finans- och  
bankman och hade ett pampigt hus 
kallat Gåsebäcks slott (foto) där  
vårdhemmet nu ligger på Närlunda. 
Folkparken – nuvarande Sundspärlan, 
invigdes den 1 maj 1895 efter att  
arbetarrörelsen köpt in marken.  
Det var en nöjes- och festplats med 

dansbana, friluftsteaterscen, restaurang 
och djurpark. Gåsebäcks mölla var en 
vattenkvarn under 1700-1800-talen  
och låg strax väster om dammarna  
vid Malmöleden. De kvarvarande  
dammarna klassas som fornlämningar.
 
Växt- och djurliv
I Jordbodalen finns ett varierat växt- 
och djurliv. Om våren lyser marken vit 
av vitsippor och på sina ställen gult 
av svalört. Andra örter är ramslök, 
majsmörblomma och kabbleka.  
Vanliga träd är bok, björk, al och ek och 

de mer ovanliga är sälg och skogsalm. 
Bland däggdjuren finns ekorre, kanin, 
skogsmus, näbbmöss samt sex arter 
fladdermöss. En av anledningarna till 
att fladdermöss trivs bra i dalen är det 
är ganska mörkt jämfört med den  
belysta staden. Det har setts omkring 
40 fågelarter i Jordbodalen, bland  
annat häckar kattuggla i ravinen och 
man ser ofta häger fiska i strandkanten. 
Särskilt intressant är kungsfiskare  
och strömstare som man kan se på 
vintern och forsärla under flytt på  
vår och höst. Bland svampar finns  

Jordbodalen bildades i samband med 
inlandsisens avsmältning för omkring 
10 000 år sedan. Vattnet har skurit sig 
ner i sedimentära berglager som är 95 
miljoner år gamla, från tiden mellan 
Trias och Jura. Sedimenten finns i hela 
Helsingborgs kommun och bildades när 
Helsingborg låg i ett stort deltaområde. 
Sandsten och lerskiffer är de vanligaste 
bergarterna och dessa kan man se på 
flera platser i reservatet. I Ångtegel- 
gropen finns mer information om  
geologin och det tegelbruk vars tegel-
sten har klätt många kända byggnader. 

jätteticka och rodnande fjällskivling.

Rekreation och friluftsliv
Ravinen med är mycket välbesökt  
för promenader, jogging, hund- 
rastning och grillning. På morgnarna 
kan man njuta av vårens fågelsång  
och i sommarens skymningar kan  
man se fladdermöss flyga. Det  
finns utegym, toalett och lekplatser 
samt djurskulpturer att upptäcka  
längs Gåsebäcken inspirerade av  
fornnordiska sagor och världs- 
trädet Yggdrasil.

Ångtegelgropen

 Bryta kvistar, fälla eller på 
annat sätt skada levande 
träd och buskar.

 Gräva upp växter.
 Medföra okopplad hund
 eller annat lösgående
 husdjur äret runt lãngs
 motionsslingan och
 mellan 15 mars - 31
 oktober inom resten  

av reservatet.

 Göra upp öppen eld på  
annan än anvisad plats.

 Sätta upp tavla, plakat,  
affisch, skylt, göra inskrift 
eller dylikt, annat än på 
särskilt anvisade tavlor.

 Tälta.
 Fiska.
 Utan stadens tillstånd  

anordna tävlingar eller 
andra arrangemang.

	 Inom reservatet är det förbjudet att

RESERVATSFÖRESKRIFTER
I reservatet har du många rättigheter men även  
skyldigheter. Det är viktigt att du känner till vad som 
gäller för att inte skada växt- och djurarterna här.

§

 Plants should not be  
damaged or digged up.

 Dogs must be kept on  
a leash all year along  
exercise tracks and  
between March 15 and  
October 31 in other parts.

 Fires are prohibited outside 
designated areas/camp 
fire areas.

 Posting of signs, posters, 
notices et cetera is  
prohibited except for  
on special signs.

 Camping is prohibited.
 Fishing is prohibited
 To make any form of  

competition or  
arrangement without  
permission is prohibited.

Regulations for the reserve

             Welcome to Jordbodalen
Jordbodalen is a narrow ravine 1,8 km long with a small stream 
Gåsebäcken and decidous trees. The aim with the reserve is to 
protect a unique piece of natural forest and stream along with 
the historical artefacts.

Jordbodalen is a speciesrich nature area in Helsingborg. Within 
walking distance, you will find ponds, small meadows and forest 
with many of the Swedish tree species for example oak, beech, 
ash and hazel. The deciduous species are often left to age and 
become valuable for birds, bats, insects, mushrooms and lichens. 

Jordbodalen is also one of our most popular recreational areas. 
Some of the facilities are by walking tracks, outdoor gym and 
camp fire area. You can also use playing ground, toilett and visit 
the information sites.


