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Förord 
 

Detta är en bok om ett landskap och upptäckarlust. Landskapet, benämnt ”Backlandskapet”, ligger i 

sydvästra Skåne och är den bygd där jag växte upp och ända sedan de tidiga tonåren har ägnat en stor del av 

min tid åt att upptäcka. Från början var det verkliga upptäktsresor i en outforskad värld med enorma äventyr 

som väntade bakom varje krök. Den oerhört rika naturen bjöd på möten med alla möjliga varelser, från små 

insekter till stora rovfåglar och hjortdjur. Men naturen var inte orörd utan rymde lämningar från svunna 

tider, gamla borgar, forntida gravanläggningar, gamla fäladsmarker och mycket mera. Som en riktig 

upptäktsresande var jag tidigt flitig med att fotografera och skriva ner mina iaktagelser. Jag började också 

tidigt att göra en egen karta över landskapet med information som saknades på de befintliga kartorna. Skog 

var ju inte bara skog utan kunde bestå av så många olika trädslagssammansättningar med olika kvaliteter 

beroende på ålder och historik. Detsamma gällde för andra miljöer. Kartans vita fläckar skulle kartläggas 

och det gällde att besöka alla delar av landskapet. Otaliga är cykelturerna och vandringarna ut i landskapet 

från föräldrahemmet i Bara, senare även med buss, moped och bil. Jag upptäkte också ganska snart att 

upptäktsfärderna kunde ske med hjälp av andras erfarenheter, i böcker och gamla kartor men också i 

direktkontakt med andra upptäktsresande i backlandskapet. Biblioteken och lantmäteriets forskningsarkiv 

blev två viktiga källor för inhämtning av kunskap om ”mitt” landskap. 

 

Efter avslutat gymnasium och militärtjänst fann jag till min förvåning att kunskapen som jag samlat under 

upptäktsfärderna var intressant för fler än mig själv. Det fanns till och med möjlighet att få betalt för att 

göra fler upptäktsfärder. En del av dessa uppdrag finns dokumenterade men långt ifrån alla. Efterhand har 

upptäktsfärderna blivit allt längre och sträckts sig ut i det skånska landskapet, ut i Sverige, Europa och 

världen. Men hela tiden har jag återkommit till ”mitt” landskap, den där speciella biten på jorden där så 

många minnen finns. Ett landskap som är greppbart och gör det möjligt att ha en tvärvetenskaplig 

nyfikenhet. Med utblickar från detta landskap kan allt få en referens, en större historisk och internationell 

förståelse. Men hela tiden förändras landskapet, mycket försvinner och ändras till det sämre, vilket smärtar. 

Samtidigt lockar mig nya landskap att upptäcka. Innan jag gick vidare kände jag ett behov av att dela med 

mig av mina erfarenheter, att kanske en sista gång få dyka djupt ner i backlandskapets okända delar och 

stimulera andra att göra sina upptäktsfärder. Ju fler som känner sitt landskap och dess historia desto större 

chans är det att dess rikedom på liv och historiska platser samt karaktär kan bevaras för framtiden. Det ger 

också människor möjlighet att hitta djupare rötter i sin miljö och förhoppningsvis ge ökad livskvalitet. Min 

förhoppning med denna bok är att stimulera din upptäckarlust, både vad gäller strövtåg, litteratur, kartor 

och själva landskapet. 

 

Per Blomberg 

Tokyo april 2004 
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Redan för 100 år sedan var större delen av jorden 

”upptäckt” och beskriven av äventyrslystna upp-

täcktsresanden. De stora upptäkternas tid var över 

och  många  återupplever  gärna  än  idag  den 

fantastiska spänning  som de upptäcktsresandena 

förmedlar i sina beskrivningar. Andra blickar ut i 

rymden  och  förundras  över  allt  som  finns  att 

upptäcka där ute. Men är verkligen de stora upp-

täktsresornas tid över? Genomför inte varje män-

niska sin egen upptäcktsresa genom livet? Idag reser 

vi kors och tvärs på jorden och besöker alla jordens 

underverk. Men hur många har upplevt sin egen 

omgivning  med  allt  vad  den  har  att  erbjuda? 

Äventyret finns även i den lilla skalan, det är enbart 

upp till var och en hur stort äventyret blir. 

För mig har backlandskapet erbjudit otaliga upp-

täcktsresor in i en spännande och oftast obeskriven 

värld. Redan som barn följde jag med familjen på 

många utflykter till Bokskogen och från 12-13 års 

ålder började jag själv eller i sällskap med kompisar 

utforska omgivningen kring Bara och Bokskogen. 

Det var med brinnande iver jag gav mig iväg för att 

undersöka livet i dammen mitt i samhället, rådjuren 

som strövade på fälten eller rovfåglarna i  skyn. 

Nyfikenheten gjorde mig också till en mycket flitig 

besökare på biblioteket där både böcker och tid-

skrifter slukades med stor vetgirighet.  

 

Min första stora upptäktsresa 

Lördagen den 27/6 1981 gjorde jag min första egna 

expedition in i backlandskapets okända värld. Jag 

var nyss fylda 15 och hade fått en Pentax Mesuper 

systemkamera i födelsedagspresent. Kameran var en 

bidragande orsak till  att  jag började göra dessa 

längre utflykter i landskapet för att dokumentera 

och  allra  helst  fotografera  däggdjur  och  fåglar. 

Tidigare hade jag gjort kortare utflykter kring Bara 

men nu skulle det alltså bära iväg på en riktigt lång 

cykeltur alldelse ensam. Jag var uppe i gryningen 

och kom iväg strax innan klockan 4 på morgonen. 

Det var väldigt tyst och lungt när jag cyklade ut ur 

Bara och fortsatte mot Hyby på dåvarande grus-

vägen (asfalterades på 80-talet). Färden fortsatte via 

Holmeja ut på väg 816 mot Sturup. Efter dryga 

timmens cykling hade jag kommit fram till skogs-

brynet strax innan avtagsvägen mot Ebbesjö. Här 

ställde  jag cykeln  och  vandrade  ut  i  den  unga 

granplanteringen väster om vägen. Solen hade nu 

börjat komma upp en bit över horisonten men gräset 

var fortfarande blött. Eftersom det inte var jakt-

säsong vågade jag klättrade upp i ett jakttorn mitt 

inne i beståndet och satt och väntade på att något 

skulle  hända.  Som  alla  välutrustade  upptäckts-

resanden hade jag ett nytt anteckningsblock med 

mig för att anteckna alla upplevelser och data om de 

foton som skulle tas.  Ambitionen att skriva ner 

uppgifter om tagna foton höll bara denna dag men 

att i övrigt dokumentera i anteckningsböcker vad 

som hände på utflykterna blev en vana och har varit 

till stor glädje senare i livet. Uppgifter om väder och 

temperatur,  observerade  djur  och  växter  samt 

förändringar  i  naturen  blir  med  tiden  värdefull 

information om naturens tillstånd och förändringar. 

Men  denna  morgon  var  allt  ett  stort  äventyr. 

Fågellivet  var  fortfarande  intensivt  trots  att 

säsongen började lida mot sitt slut för fågelkören. 

Några  bofinkar  kom  riktigt  nära  och  lät  sig 

fotograferas. Plötsligt var det något stort som rörde 

sig mellan de unga granplantorna. En rådjursget 

kom sakta lunkande och betade av det höga gräset. 

Det var något alldeles särskilt med att sitta stilla i 

den tidiga morgonen och studera rådjuret i kikaren. 

Att notera dess beteenden och utseende och njuta av 

värmen från den uppgående solen. Efter  ett  tag 

fortsatte rågeten längre in i skogen och när solen 

stod allt  högre blev fågelkören mindre intensiv. 

Redan fram emot klockan 8 tyckte jag dagen kändes 

långt  framskriden  och  jag  klättrade  ner  och 

påbörjade hemfärden. Det var med stor glädje jag 

cyklade hemåt genom sommarmorgonen och mötte 

nyvakna bilresenärer. Det blev några fler stopp på 

vägen via bokskogen och Torup och när jag var 

tillbaka i  Bara hade den första  av en lång rad 

upptäktsresor avslutats. 

1 Att upptäcka 
 

Nyfikenheten att undersöka och upptäcka nya saker finns hos oss alla och tar sig olika uttryck. 

Från det att vi föds utforskar vi världen i en ständigt vidgad skala. Från vår direkta närhet till 

universums oändlighet. I upptäckandet ligger sökandet efter kunskap och förståelse som i sin tur 

förhoppningsvis leder till ökad trygghet i en mångfasetterad värld. Landskapet kring oss beskrivs 

ibland som en uppslagen bok där den som kan läsa och tyda har oändligt mycket att upptäcka. 

Denna kunskap som förmedlas kan ge oss rötter till vår historia och förståelse för hur utvecklingen 

har präglat landskapet. Med perspektiv bakåt är det också lättare att se framåt och förstå vad olika 

handlingsalternativ leder till. 



7 

Från amatör till proffesionell upptäktsresande 

Som upptäcktsresande i backlandskapet var jag fast 

och  under  årens  lopp  har  det  blivit  många 

fulltecknade  anteckningsböcker,  fotografier  och 

egenhändigt  ritade  kartor  som  beskriver  olika 

företeelser. Allt detta ledde så småningom fram till 

mindre uppdrag för Svedala kommun vilket efter 

gymnasiet  blev  ett  helt  års  arbete  med  att 

dokumentera och föreslå naturvårdsåtgärder.  

Resultatet blev slutligen en naturvårdsplan antagen 

1990, den första antagna i Skånes kommuner. Att få 

vara upptäcktsresande på heltid var en stor förmån 

men  medförde  också  ett  stort  ansvar  för  nog-

grannhet  och  tillförlitlighet.  Upptäcksresorna  har 

sedan fortsatt i backlandskapet men allt mer sökts 

sig längre ut i Skåne och världen. Men barndomens- 

och ungdomens landskap intar alltid en särskild 

plats i medvetandet och vid jämförelser med andra 

platser så framstår fortfarande backlandskapet som 

en av de mest spännande platserna på jorden. 

 

Natur- och kulturlandskapet 

I realiteten går det inte att skilja på natur och kultur 

som är fallet när landskapet skall behandlas t ex av 

olika  myndigheter  och  utbildningar.  Allt  hänger 

samman och förståelsen av landskapets historia är 

minst lika viktigt som naturförutsättningarna för att 

förstå varför det ser ut som det gör och nödvändigt 

för att kunna förutse hur det förändras i morgon. För 

att det kommer att förändras är oundviktligt. Både 

natur- och kulturlandskap är en dynamisk, ständigt 

föränderlig process där människan kommit att spela 

en  allt  mer  avgörande  roll.  Att  ängsblommorna 

fortfarande står där i askskogen vid Fadderstorp 

beror till viss del på de hydroligiska förhållandena 

med rörligt kalkrikt grundvatten, till viss del på den 

tidigare ängshävden som utvecklat den rika floran 

och till viss del på det markutnyttjande som ersatt 

ängen  med  planterad  ask  som genom sin  sena 

lövsprickning  ger  möjlighet  för  ängsfloran  att 

blomma och tills vidare leva kvar. Intill står nu 

granskogen tät och den tidigare ängsfloran är helt 

försvunnen och även i askskogen sker en långsam 

förändring då vanliga gräs och örter dominerar allt 

mer på bekostnad på de slåttergynnade färggranna 

arterna.  

En  arts  förekomst  kan  alltså  säga  mycket  om 

markförhållanden och tidigare markanvändning. Det 

finns även en mängd andra spår av äldre landskap 

som gör historien levande; ägogränser, husgrunder, 

hägnadsvallar, gamla träd, vägsträckningar, namn 

på olika platser och mycket mera. Historien görs 

också levande i orts- och naturnamn, sägner och 

konst  som  återger  äldre  karaktärer.  En  resa  i 

backlandskapet är lika mycket en resa i tiden som 

en resa i geografin. En historia som fortsätter och 

förändras med nya årsringar av mänsklig påverkan. 

Alltför ofta sker förändringarna okänsligt  snabbt 

och  genomgripande  med irreversibla  effekter  på 

natur- och kulturlandskap.  Med kunskap om de 

höga värden landskapet har är det smärtsamt att se 

när bekantskaper i form av växter och djur för-

svinner eller okänsliga ingrepp sker. Det känns som 

vi alla blir fattigare när landskapet blir allt mer 

historielöst och artfattigt. 
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Att färdas i backlandskapet 
I  Sverige  har  vi  den  stora  förmånen  att  ha 

allemansrätt som ger oss möjlighet att med hänsyn 

till  markägare,  brukare och boende röra oss  på 

privat  mark.  I  slättområdena runt  om backland-

skapet är dock möjligheterna att röra sig begränsade 

då  nästan  all  mark  är  uppodlad.  Men  i  back-

landskapet finns fortfarande många skogsområden, 

betesmarker, sjöar och våtmarker som är tillgäng-

liga. Till fots kan vi ströva omkring i skogar, dock 

med hänsyn till ungskog och andra känsliga miljöer, 

i betesmark med hänsyn till betesdjur och stängsel, 

samt på markvägar och stigar. Det finns även en 

iordningställd vandringsled, en del av Skåneleden, 

som går från Torup till Häckeberga med anslutning 

från Svedala. Själv har jag väldigt stor respekt för 

markägares och boendes intressen och håller alltid 

stort avstånd till bostadshus och gårdar.  

Nyplanteringar är ofta mycket känsliga och innan 

träden är manshöga undviker jag att promenera i 

dessa bestånd. Annars leder min nyfikenhet till att 

jag sällan går på stigar utan gärna kryper i täta snår 

och buskage. Risken med detta är  dock att  jag 

riskerar att skrämma djurlivet eftersom de vänjer sig 

vid var människor brukar vistas. Därför gör jag ofta 

lite extra mycket väsen om jag inte just är ute efter 

att studera djurlivet, för att särskilt viltet skall veta 

var jag är i god tid och inte skrämmas mer än 

nödvändigt. Dessutom har jag när det gäller upp-

drag för kommuner och andra uppdragsgivare haft 

som syfte att finkamma landskapet på intressanta 

naturmiljöer och därför rört mig utanför stigsystem. 

När  det  gäller  mindre  naturområden  i  odlings-

landskapet och särskilt nära bebyggelse är det alltid 

bäst att fråga markägaren om lov innan man ger sig 

dit för att inte skapa irritation och oro. För den som 

endast är ute efter att allmänt uppleva landskapet är 

det lättast att vistas i bokskogen mellan Torup och 

Yddingesjön där det finns många stigar och mark-

vägar att följa. Särskilt under maj och juni månad 

bör man vara särskilt försiktig och inte röra sig 

utanför stigar och vägar i onödan. 

 

 

Karta 1 över lämpliga vägar att cykla i backlanskapet. Bruna vägar är allmäna vägar med lite biltrafik och lämpar 

sig för cykling. Blå vägar är små vägar utan allmän biltrafik. Lila markeringar är anlagda cykelvägar. Röda punkter 

är parkeringsplatser i anslutning till de röda allmänna vägarna. 
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På cykeltur 

Cykeln är ett fantastiskt transportmedel och gör det 

möjligt att röra sig i stora delar av backlandskapet 

under  en dag.  Från Malmö finns cykelväg hela 

vägen till Torup och bokskogen där det är lätt att 

fortsätta på småvägar. I Bokskogen finns det många 

fina skogsbilvägar och vägen söder om Yddingesjön 

är underbar att färdas på även om man får samsas 

med bilar. Fjällfotaskogen är full av skogsbilvägar 

som erbjuder ett stort antal färdval. Där finns många 

korsningar och har man inte en karta med sig är det 

mycket lätta att komma fel. Vägnätet österut kring 

Vissmarlöv bort mot Häckeberga och ner mot väg 

E65  har  inte  mycket  biltrafik  och  lämpar  sig 

utmärkt för längre cykelturer. Cykeln har också den 

fördelen att det är lätt att stanna till om man får lust 

och man kan parkera nästan var som helst utan att 

vara i vägen. Även söder om väg E65 finns många 

allmänna vägar och privata markvägar som passar 

utmärkt för cykelturer. Särskilt vägen från Gärdslöv 

mot Lemmeströ och ner via Havgård till Grönby 

och runt till Börringekloster erbjuder ett fantastiskt 

landskap. Kring Svedala är trafiken mer intensiv 

men rör man sig på de mindre vägarna slipper man 

trängas med bilarna. Från Oxie finns det cykelväg 

till Malmö och vill man göra en trevlig utflykt från 

Malmö kan man cykla via Oxie till Bokskogen och  

Exempel på litteratur som behandlar backlandskapet 

 

sedan tillbaka på cykelvägen via Malmö. Även från 

Lund finns det cykelväg ner till Staffanstorp där det 

är möjligt att följa småvägar söderut i backland-

skapet. 

 

Med bil och buss 

Med bil är man mycket mer begränsad och det finns 

inte speciellt många parkeringsplatser och många 

mindre vägar är avstängda. Parkeringar finns främst 

i bokskogen kring Torup samt vid Bökeberg. Även i 

den  lilla  skogen  Törringelund  finns  parkerings-

möjligheter. I övriga delar av backlandskapet är det 

betydligt  svårare  att  hitta  parkeringar.  Tåg  och 

bussförbindelserna är också begränsade och det är 

främst i anslutning till tätorterna man har möjlighet 

att åka kollektivt. Buss 165 mellan Lund och Trelle-

borg via Svedala passerar Bökeberg och Hyby där 

det finns möjligheter att göra strövtåg. Det går även 

att  ta med cykeln på bussen och upptäcka mer 

avlägsna delar av området. Vissa tåg erbjuder också 

att man tar med cykelt och kan då nå Oxie, Svedala 

eller Skurup från Malmö eller Ystad. 
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Hjälpmedel 

Ett av de bästa hjälpmedlen vid upptäktsfärder är 

kikaren. Med dess hjälp kan man komma både djur 

och växter närmare och det är också bra för att 

spana efter intressanta företeelser i landskapet. Ett 

annat värdefullt hjälpmedel är anteckningsboken för 

att dokumentera vad man ser. Tiden är en obarm-

härtig utplånare av minnen och bara efter några 

dagar är det svårt att i detalj minnas vad som obser-

verats.  Anteckningarna  ger  också  möjlighet  att 

bättre lära sig karaktärer på växter och djur genom 

noggranna  iaktagelser  samt  att  dokumentera 

speciella  beteenden.  Är  man  intresserad  av  att 

dokumentera mer konkret är kamera, skissblock och 

bandspelare behjälpliga i ryggsäcken. För att bara 

fotografera landskap räcker det långt med enklare 

pocket eller digitalkamera men vill man fotografera 

växter  eller  djur  krävs  ofta  mer  avancerade 

utrustningar med utbyttbara objektiv. En viktig sak 

att ta med sig på utflykten är karta. Dels är den ofta 

ovärderlig för orientering, dels ger den även en 

massa  information  om landskapet  omkring  som 

ökar upplevelsen. Den mest praktiska skalan vid 

cykelturer och promenader är gula kartan i 1:20 000 

som täcker backlandskapet i fyra blad. Även den 

gröna kartan i 1:50 000 är praktisk att ha med sig 

om man gör längre turer. Den geologiska kartan ger 

en hel del intressant information och medger större 

insikt i vegetationens sammansättning förutom den 

rent  geologiska  informationen.  Vill  man  stanna 

längre finns möjlighet att övernatta i vindskydden 

längs  skåneleden  eller  på  något  av  de  logi-

möjligheter som finns i bed & breakfast eller mot-

svarande. Att  tälta kräver en ganska omfattande 

packning men är möjligt på platser som ligger mer 

avskilt i skogsmark och bara en natt. Helst bör man 

fråga markägaren om lov innan man slår upp tältet. 

Skymning,  natt  och gryning erbjuder  spännande 

upplevelser  som  ibland  förutsätter  övernattning. 

Själv har jag många gånger sovit undet bar himmel 

med bara sovsäck och liggunderlag. Är vädret bra är 

det  en  fantastisk upplevelse  men jag har  också 

upplevt  regelrätta  skyfall  som  gör  upplevelsen 

mindre behaglig och utrustningen genomblöt.  

 

Upptäktsfärder i kartornas värld 

Det är en fantastisk upplevelse att veckla upp en 

300  år  gammal  handmålad  karta  och  läsa  den 

svårtydda  beskrivningen.  På  lantmäteriets  forsk-

ningsarkiv i Malmö finns det möjligheten för all-

mänheten att titta på de gamla kartorna. Arkivet är 

öppet på förmiddagar och det är bäst att ringa i 

förväg för att vara säker på att där finns plats. I 

arkivet finns bland annat de gamla skifteskartorna 

från storskiftet på andra hälften av 1700-talet samt 

enskiftet under första hälften av 1800-talet. Från de 

flesta byarna finns kartor bevarade men några av 

godsens marker saknas och finns i de privata gods-

arkiven  eller  har  förstörts  av bl  a  brand under 

århundradena.  

 
Utdrag från Buhrmans karta från 1684. 
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Bl a Skabersjös godsarkiv finns på landsarkivet i 

Lund där de är tillgängliga för forskare och andra 

intresserade. Ganska många av e gamla kartorna har 

beskrivningar bevarade som berättar om områdenas 

utseende, ägare och produktion. Många av kartorna 

upprättades för att reglera skatt baserad på avkast-

ning eller för att reglera ägogränser vid skiften och 

andra förändringar. På forskningsarkivet finns även 

den  gamla  rekognoceringskartan  från  1812-20  i 

nytryck samt den ekonomiska kartan från 1912-13 

utgiven  av  hushållningssällskapet.  Båda  dessa 

kartor  är  mycket  intressanta  för  att  studera 

landskapets utveckling. Lantmäteriet håller på att 

skanna de äldre kartorna för att de inte skall slitas så 

mycket  och  bli  mer  tillgängliga.  Gå  in  på 

www.lantmateriet.se och upptäck vad som finns till-

gängligt. Idag finns det även en massa specialkartor 

som kan vara intressanta för upptäktsfärder. Den 

geologiska kartan som getts ut av Svensk Geologisk 

undersökning har tidigare nämnts och det finns även 

enklare vegetationskartor, orienteringskartor, skogs-

bruksplaner, olika utredningar gjorda av kommuner 

och myndigheter m.m. som kan vara intressanta. 

 

Upptäktsfärder i litteraturen och på internet 

Det finns mycket skrivet som kan ge ökad förståelse 

för landskapets historia och innehåll. Svårigheten är 

att hitta allt och tyda dess innehåll. Biblioteken är 

en fanstastisk guldgruva för den vetgirige och några 

av mina favoritplatser att besöka regninga dagar är 

Svedalarummet  på Svedala bibliotek,  Skånesam-

lingen på Malmö stadsbibliotek samt Lundasam-

lingen intill Lunds stadsbibliotek. Även biblioteken 

i  Oxie,  Bara  och  Skurup  har  en  del  intressant 

litteratur men inte långt när så omfattande som de 

första  tre.  Vill  man  gå  djupare  i  något  ämne 

erbjuder de vetenskapliga biblioteken vid Univer-

sitetet i Lund stora möjligheter. Den vetenskapliga 

litteraturen är dock ganska svår att ta till sig och det 

krävs en hel del arbete för att tillgodogöra sig dessa 

alster. Det finns även en del skönlitteratur och poesi 

som behandlar backlandskapet och kan ge en ytter-

ligare dimension till upplevelserna. Själv har jag 

tillbringat mycket tid på antikvariat  i  Lund och 

Malmö för att hitta gamla böcker med information 

om backlandskapet, inte minst under arbetet med 

denna  bok.  Man  skall  inte  tro  att  de  senaste 

böckerna har all information utan ofta finns det 

riktiga guldgruvor i gamla dammiga exemplar långt 

in  i  hyllorna.  Forskningen  har  dock  utvecklats 

påtagligt och det gäller att hålla en kritisk distans till 

de äldre alstren när det gäller tolkningar av fakta. 

Utsikt över Börringesjön från sydöst. Den lilla dödishålan med vatten ligger högst upp på höjden på det som förr var 

Börringe krattmark. 
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Gulmåra på Kungshögen strax nordväst Oxie tätort. 

 

Favoriter 

Några av mina egna favoriter när det gäller litteratur 

om kulturlandskapet och backlandskapet i synnerhet 

är t ex Atlas över Skåne som ger en mycket intres-

sant  överblick  av  landskapets  utveckling  och 

utseende. En klassiker som är Det Skånska kultur-

landskapet, utsprungligen tryckt 1985 och skriven 

av Urban Emanuelsson m fl men kraftigt omarbetad 

2001 i regi av Naturskyddsföreningen i Skåne. Här 

får man den breda tvärvetenskapliga beskrivning av 

Skåne som bland annat inspirerat mig att skriva 

denna bok. En bok som jag tidigt läste och blev 

fascinerad av var  Bengt  Bergs,  Fåglar  i  Skåne. 

Boken skrevs på 1930-talet och handlar bland annat 

om gråhakedopping och smådopping vid Torup. När 

det  gäller  historisk  litteratur  är  Per  Karstens 

”Dansarna vid Bökeberg” en mycket intressant bok 

som ger en välbeskriven inblick i jägarstenålderns 

förhållanden.  Lindholmens  borgruin  har  upp-

märksammats i bland annat boken ”Lindholmen-

Medeltida  riksborg  i  Skåne”.  Andra  historiska 

böcker  är  främst  bygdebeskrivande för  de olika 

delarna i backlandskapet. Mest ambitiös är ”Svedala 

genom tiderna” från 1985 som behandlar Svedala 

socken. Även den norra delen av Svedala kommun 

har beskrivits i ”Bara kommun” från 1980, strax 

innan kommundelen slogs samman med Svedala. 

Bara Härads hembygdsförening var aktiv i början på 

1900-talet och har givit ut flera intressanta böcker, 

bland annat översättningar av prästrelationerna och 

annan litteratur från 1800- och 1700-talen. För Oxie 

härad och den västra delen av backlandskapet har 

Ernst Frostin varit en viktig hembygdsforskare och 

författare  till  flera  viktiga  böcker.  ”Byarna  vid 

landsvägen” från 1982 behandlar de då 7 socknarna 

som ingick i Månstorps kommun, av vilka Västra 

Kärrstorp  och  Törringe  nu  tillhör  Svedala  och 

beskrivs  i  denna  bok.  I  ”Forntid  här  hemma” 

beskriver Ernst Frostin södra delen av Oxie härads 

förhistoria, vilket inbegripet Svedala, Törringe och 

Västra kärrstorps socknar. 

Även för Vemmenhögs härad finns flera böcker 

publicerade  och  här  är  det  kanske  främst  Eric 

Mårtensson som varit  en av de viktigaste hem-

bygdsforskarna  och  han  sprider  fortfarande  sin 

kunskap genom skrifter, guidningar och föredrag. 

Den bästa boken om Skurupstraktens historia heter 

”Skurups och Hassle-Bösarps historia” och gavs ut 

av  kulturnämnden  i  Skurup  1969.  litteraturlista 

hänvisas till den som finns längst bak i boken. 

 
Jätteek vid Fadderstorp som tidigare vuxit i ängsmark 

som vuxit igen och planterats med lövskog. 
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Även årsböcker från Skånes hembygdsförbund och 

Naturskyddsföreningen  i  Skåne  (tidigare  Skånes 

naturvårdsförbund) har många intressanta artiklar 

som handlar om backlandskapet. För en mer utförlig  

 

Andra källor 

Äldre fotografier berättar ofta väldigt mycket om 

hur landskapet såg ut och hur det har förändrats. 

Föreningen Svedala-barabygden har nyligen gett ut 

en historisk fotobok som är väldigt spännande att 

titta i. För egen del har jag haft stor glädje av tre 

äldre fotoarkiv. Dels Henning & Gunnar Weimarcks 

fotoarkiv  från  1950-talet  som finns  hos  Natur-

skyddsföreningen, dels Mårten Sjöbecks fotoarkiv 

på Universitetsbiblioteket i Lund, dels Byggnads-

inventeringen som genomfördes av Skånes hem-

bygdsförbund 1950-talet och som bland annat finns 

på länsstyrelsen. 

Fornminnesregistret finns på länsstyrelsen i Malmö 

och uppdateras löpande för att vara aktuell. Två 

stora inventeringsomgångar från 1960-talet till 1980

-talet ligger som grund för uppgifterna vilka även 

förts  över  på  den  ekonomiska  kartan.  För  den 

biologiska mångfalden finns det mycket information 

att hämta i de stora inventeringarna som Skånes 

flora (första omgången 1930-70-talet, andra 1990-

talet), Atlas över skånes fåglar (genomförd på 1980-

talet och en andra omgång på 2000-talet), Ängs- och 

hagmarksinventeringen (genomförd på 1980-talet), 

Nyckelbiotoppsinventeringen (som främst genom-

fördes under 1990-talet men fortsätter in på 2000-

talet) samt bland annat Småvatteninventeringar som 

dokumenterat deras förekomst och status. Det finns 

även en hel del information att hämta i Ortnamns-

arkivet där förklaringar till många platsnamn kan 

ges.  Även  tidskrifter  som  Anser  (ornitologiska 

föreningen), Puggehatten (mykologiska föreningen) 

och Botaniska notiser (Lunds botaniska förening) 

har många intressanta detaljuppgifter. 

 
Landsvägen  mellan  Häckeberga  och  Näsbyholm  vid 

häradsgränsen i Rockarp. 
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Nedanför  Västerkullas  norra  sluttning  ligger 

herrgården Roslätt och även de övriga skogs- och 

hagmarksområdena kring sjöarna i backlandskapet 

ligger på godsmark. De öppna odlingsbygderna i 

söder är däremot bondemark och brukades förr av 

Svedala by. Efter enskiftet för 200 år sedan flyttades 

många av gårdarna ut i landskapet och gav den 

landskapsbild som fortfarande dominerar. När jag 

tittade  ut  över  landskapet  i  öster  i  övergången 

mellan bondens landskap och godslandskapet mötte 

mig en mer småskalig bebyggelse med små gårdar 

och torp som längs vägen nedanför Västerkulla är 

samlade i en byliknande miljö. Detta var utmark till 

Svedala by fram till enskiftet och det verkar vara de 

mindre bemedlade som bosatt sig här ute på den 

magrare marken. Idag är dock många av husen om- 

och tillbygda och de karaktäristiska häststaketen går 

kors och tvärs i det kuperade landskapet.  

 

Även  om  vårbestyren  snart  är  överstökade  för 

fågelfaunan  var  det  fortfarande  en  hel  del 

sångaktivitet i skog och buskage. Jag kunde urskilja 

koltrast, taltrast, lövsångare, svarthätta, bofink och 

talgoxe. Säkert fanns det fler att upptäcka om jag 

bara hade lite tålamod. Dock har fågelkören stark 

konkurrens av motorbullret från den trafikerade väg 

E65 direkt nedanför backen i söder. Den fyrfiliga 

motorvägen skär som ett stort dubbelband genom 

backlandskapet  och  försvinner  i  horisonten  mot 

Malmö i väster och mot Ystad och Sturup i öster. 

Bortom vägen breder Svedalas villaområden ut sig 

som  årsringar  med  olika  stilideal  med  äldre 

bebyggelse ju närmare kyrkan man kommer. Det är 

en hög stilig kyrka som syns vida i landskapet. 

Trots att Västerkulla är hög kan jag inte se fler 

kyrkor.  Det  är  ganska  glest  mellan  kyrkorna  i 

backlandskapet och skogar och backar skymmer 

sikten. Från andra kullar i kanten av backlandskapet 

är det däremot möjligt att se flera 10-tal kyrkor vid 

klart väder. Det är mycket behagligt att sitta och 

titta  på  landskapet  i  den  ljumma  kvällen  och 

tankarna vandrar iväg. Hur landskapet egentligen 

har utvecklats under årtusendena. Man brukar tala 

om landskapets årsringar och att olika tidsepoker 

har lämnat sina spår i landskapet. Vad kan jag då 

hitta av de olika tidsepokerna i backlandskapet? 

Finns det några spår kvar från forntiden? När växte 

slottslandskapet  fram som idag  dominerar  stora 

delar  av  backlandskapet?  Vad  finns  kvar  av 

landskapet innan de stora jordbruksreformerna på 

1800-talet  som så  totalt  omvandlade  allt?  Vad 

betyder  jordarter  och  berggrund  för  landskapets 

utveckling  och  förekomsten  av  växter  och  djur 

idag? Vilka förändringar sker av dagens landskapet 

och vad kan vi vänta oss för landskap i framtiden? 

Låt oss göra en resa i backlandskapets historia fram 

till vår tid och se vilka spännande upptäkter som 

väntar. 

 

Vad är backlandskapet? 
Vem  det  var  som  först  använde  benämningen 

backlandskapet är svårt att lista ut men troligen är 

det flera hundra år sedan. Det är dock först på 1900-

talet  som  begreppet  har  blivit  mer  allmänt 

accepterat och bl a använts inom forskning kring 

geologi,  kulturgeografi,  naturgeografi  och  natur-

vård. Som namnet antyder utgörs backlandskapet av 

ett  småkuperat  backigt  landskap av omväxlande 

kullar  och  sänkor,  höjdryggar  och  ådalar  samt 

platåer som ibland har branta sluttningar. 

Om man tittar på en sk relifkarta (karta 3), som 

lantmäteriverket tagit fram, framträder en tydligt 

bild  av  backlandskapet  i  sydvästra  Skåne  som 

omges av slättlandskap i norr, väster och söder samt 

avgränsas  av urbergsryggen Romeleåsen i  öster. 

Gränserna är förvånsvärt skarpa på många ställen 

och man kan fundera på hur detta kommer sig. Från 

Genarp vid horstens fot går en tydlig gräns över 

Lyngby-Hässleberga  till  Torreberga  söder  om 

Staffanstorp. Här flyter Torreberga bäcken längs 

2 Backlandskapet 
 

Om man vill ha en överblick över landskapet är det ju lämpligt att söka upp på någon hög 
backe tänkte jag och begav mig till Västerkulla strax norr om Svedala. Det var en härlig 
försommarkväll och den nedgående solen började ge ett vackert släpljus som framhävde 
backlandskapets varierade topografi. Den sista backen upp från Roslättsvägen krävde 
lite extra pedalkraft på cykeln. Jag par-kerade cykeln och promenerade upp genom den 
glesa skogen till högsta punkten där jag satte mig i det höga gräset och tittade ut över 
landskapet. I norr skymtade Yddingesjön mellan skogsklädda stränder och skogsbältet 
fortsätta långt bortom sjön mot Torup i nordväst och Bökeberg i öster. När jag vände mig 
om mot söder var det en helt annorlunda landskapsbild med öppna svagt kuperade 
odlingsbygder så långt jag kunde se. Västerkulla ligger i övergången mellan backland-
skapets öppna västra delar och mer skogsrika östra delar. Har det alltid sett ut så här? 
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backlandskapets norra kant och omges av Lunda-

slätten i norr och backlandskapets höjdsträckning i 

söder. Gränsen till backlandskapet fortsätter sedan 

västerut  via  Mölleberga och Sallerup vidare till 

Oxie och Käglinge längst i väster. Gränsen är inte 

lika tydlig här och isolerade kullar ligger omgivna 

av slättlandskap. Som gräns i sydväst och söder 

ligger den gamla landsvägen till Ystad. Även söder 

om landsvägen  finns  ett  backigt  landskap  men 

betydligt mindre kuperat än norr om där landskapet 

reser sig markant. Som gräns i sydöst ligger Skurup 

och strax norrut höjer sig Romeleåsen åter. Back-

landskapet fortsätter sedan öster om Romeleåsen 

men den delen beskrivs inte här.  

 

Hur bildades backlandskapet? 

Det finns en hel del förklaringar till backlandskapets 

skapelse men fortfarande finns det många fråge-

tecken och forskarna är inte överens. Säkert är dock 

att det är inlandsisen som täckte Skåne fram till för 

ca 17000 år sedan som har skapat backlandskapet.  

För att få reda på mer om backlandskapets bildning 

har jag främst tagit  hjälp av jordartskartan med 

beskrivning som tagits fram av Sveriges Geologiska 

Undersökning under  ledning av Bertil  Ringberg 

1980.  Dessutom finns  det  en  del  vetenskapliga 

arbeten  vilka  är  intressanta  men  ofta  ganska 

svårförstådda om man inte är geolog. Det verkar ha 

varit en mycket komplicerad process i slutet på 

istiden  där  olika  isrörelser  vid  olika  tidpunkter 

dragit fram över landskapet. Den enorma tyngden 

hade pressat samman jordlagret och transporterat 

stora mängder sten, grus och jord runt i landskapet 

då isen ständigt var i rörelse. Just i sydvästra Skåne 

var  isens  rörelser  särskilt  komplicerade  under 

istidens slutskede och så kallad morän (osorterat 

material av olika stora partiklar, från stora stenblock 

till finkornig lera) med olika sammansättning med 

varierat ursprung avsattes här i många lager. Stora 

delar  av nordöstra  backlandskapet  domineras  av 

näringsfattig morän med ursprung från bland annat 

Romeleåsens urberg. Man brukar därför prata om 

nordostmorän  eftersom den  kom från  den  rikt-

ningen.  På  slätten  väster-  och  söderom  back-

landskapet   består  moränerna av stenfattiga och 

kalkrika  sammansättningar  som troligen  har  sitt 

Karta 3. På denna relifkarta framträder backlandskapet mycket tydligt och det verkar som om kanterna i söder, norr 

och väster är mer backiga än de inre delarna av backlandskapet. Från Atlas över Skåne. 
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ursprung söderut och kallas allmänt för baltiska 

moräner. Troligen har nordostmoränen kommit i ett 

tidigt skede och genom att ett stort isblock blev 

liggande kvar över backlandskapet har den stängt 

ute senare isrörelser som förde med sig baltiska 

moräner.  Den gräns som uppstått  i  kanterna på 

backlandskapet  med  mer  markanta  kullar  och 

branter kan ha sitt ursprung i en möteszon mellan 

två stora landisar. Lagerlund beskriver i Boreas 5 

1976 denna process vid Risebjer öster om Arrie (till 

stora  delar  exploaterat  för  grustäkt).  Kalkrik 

moränlera pressas upp mellan de väldiga isblocken 

eller i större sprickor i isen och överlagras sedan av 

en platålera då isarna börjar smälta och avsätter 

lerpartiklar i en stillastående sjö. Isen fortsatte att 

smälta  men  blev  kvar  i  backlandskapet.  När 

klimatet åter blev kallare kom den baltiska isström-

men  upp  och  stoppades  av  den  kvarliggande 

ismassan.  

 

Den baltiska isen överlagrade den äldre moränen 

med kalkrik och mindre stenrik morän och avsatte 

stora mängder isälvsmaterial, grus och sand ovanpå 

de gamla moränerna och lerorna i backlandskapet 

särskilt i  den västra delen. Därför hittar vi ofta 

platåleror  inne  i  backarna  när  grusförekomster 

exploateras, och under dessa äldre moräner. 

 

Dödislandskapet 
Ett  stort  antal  stora isblock blev kvarliggande i 

backlandskapet  och  skapade  sänkor  där  vi  idag 

finner sjöar och kärr.  Bland annat Yddingesjön, 

Fjällfotasjön,  Börringesjön,  Havgårdssjön  och 

Björkesåkra-sjön är bildade av sådana dödisblock. 

Men även  de många  småhålorna  med kärr  och 

småvatten  har  skapats  av  mindre  isblock.  Man 

brukar kalla ett sådant landskap för dödislandskap. 

Mellan isblocken bildades issjöar där först morän 

avsattes och över dessa sjönk finkorniga partiklar 

till  botten och bildade leror.  Dessa högliggande 

leror kallas ofta platåleror och fina exempel finns bl 

a mellan Börringe- och Havgårdssjön, söder om 

Fjällfotasjön vid Oran och på andra ställen. Det 

verkar som om en större ismassa låg kvar söder om 

backlandskapet och dämde upp issjöar mellan de 

stora isblocken här. På jordartskartan ser man stora 

områden med platåleror i ett bälte i södra delen av 

backlandskapet. I den norra delen var avrinningen 

lättare och här har inte lika mycket platålera avsatts. 

Avrinningen har skett norrut och det är troligt att 

vattendragen  fick  sin  riktning  och  huvudsakliga 

sträckning under  denna  tid.  Det  har  varit  stora 

vattenmassor som sökt sig mot kusten och vid bl a 

Skabersjö flyter Sege å i en markant dalgång som 

bildats av isälvarna. Dessa förde även med sig stora 

mängder grus och sand som avsattes i åsbildningar 

Utsikt från Kungsbacken mot Frisbjär i Börringe socken 
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och deltan. Även mindre rännilar har grävts sig ner i 

de  erosionskänsliga  sluttningarna  och  bildats  sk 

rännor. Dessa syns framför allt i det storkuperade 

landskapet i södra delen av backlandskapet i kan-

terna av platålerorna. Fina rännor finns bl a vid 

Killeränna, Sörby ränna, kring Hunnerödsmossen 

och mellan Lemmeströ och Börringe.  

I kanterna av de väldiga isblocken bildades ibland 

markanta branter vilket är särskilt tydligt öster om 

Börringesjön och vid Oran söder om Fjällfotasjön. 

Stora mängder morän smälte loss från isarna och 

överlagrades sedan av platålerorna i issjöarna. Då 

isarna fortfarande var i rörelse kunde de fösa stora 

mängder  morän  framför  iskanten  och  om  de 

stannade upp bildades sk ändmoräner. Sådana är 

troligen  den  markanta  bågformade  höjden  vid 

Ullbergskroken söder om Södra Lindholmen och 

Västerkulla söder om Roslätt.  

 
Karta 4. Utdrag ur karta över Skånes jordarter efter 

Ekström  1948.  Gränsen  mellan  sydvästmoränen  på 

slätterna  och  backlandskapets  urbergsmorän  samt 

sydostmorän följer kanten på backlandskapet i söder och 

väster. Längst i norr ingår en bit av sydvästmoränen i 

backlandskapet. 

 

 

Berggrunden 

Hela backlandskapet vilar på kalksten som är en 

geologiskt  sett  mycket  ung berggrund  och  som 

skapats  under  tryck  av  miljoner  sedimenterade 

havsdjur i tropiska hav. Det kan tyckas märkligt att 

det har funnits tropiska hav i Skåne men det beror 

på kontinentalsocklarnas rörelser som fört Skåne 

norrut från tidigare mer sydliga lägen. Denna typ av 

kalksten  brukar  kallas  för  Danienkalksten  och 

bildades för ca 65 miljoner år sedan. I kanten av 

Romeleåsen finns äldre kalksten samt även inslag 

av sandsten.  När  inlandsisen hade smält  täcktes 

backlandskapet av ett tjockt jordlager där under-

liggande  berggrund  inte  är  synlig.  Tjockleken 

varierar mellan över 120 meter över Alnarpssänkan, 

en fördjupning i berggrunden i östra delen, och bara 

några meter på det grundaste stället i väster. Största 

jorddjupet finns vid Lemmeströ med 183 meter.  

Vid Södra Sallerup längst i nordväst av backland-

skapet har det brutits kalksten och här finns den 

enda plats där man kan studera hur berggrunden ser 

ut. Flera av kalkförekomsterna i Sallerupsområdet 

är dock större block som brutits loss av inlandsisen 

och kan ha sitt  ursprung så  långt  bort  som på 

Östersjöns botten. I branterna av täkterna i Södra 

Sallerup kan man hitta fossiler från  
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Karta 5. Berggrundskarta över Skåne. Atlas över Skåne. 

 

märkliga djur som levde i de då tropiska haven. Det 

är en spännande upplevelse att gå och leta efter 

fossiler  och  försöka  identifiera  de  olika  djuren. 

Förutom från kalktäkterna vid S Sallerup är det 

främst genom brunnsborrning och ett par veten-

skapliga borrningar som vi fått kunskap om berg-

grundens  sammansättning.  Det  är  egentligen  ett 

mycket dramatiskt landskap som döljer sig där nere 

under jordlagren. Som tidigare nämnts finns det en 

sänka  genom  förskjutningar  i  berggrunden  på 

diagonalen under Staffanstorp och Börringe längs 

Romeleåsens riktning. Denna sänka kallas Alnarps-

sänkan och  är  ca  100 meter  djup  jämfört  med 

omgivande ytskikt. Det finns fler sprickbildningar i 

kalkberget,  bl  a en under Svedala i  nord-sydlig 

riktning och en tvärspricka från Svedala till Malmö. 

1973 gjordes brunnsborrning vid Bosarp väster om 

Svedala  då  den  yngsta  berggrunden  i  landet 

påträffades på 49 meters djup. Bosarpsslamstenen 

innehöll mikrofossil som uppskattats till 55 miljoner 

år gamla.  

 

Jordlager 

Det är inte bara topografin som definierar backland-

skapet utan jordarternas sammansättning är också 

speciell. Större delen av jordlagret har omrörts av 

den väldiga inlandsisen men nere i Anarpssänkan 

har man påträffat äldre lagerföljder som har sitt 

ursprung  i  förra  eller  kanske  rent  av  förrförra 

istiden.  

I backlandskapet är inslaget av urbergsmorän från 

bland annat Romeleåsen betydande i nordöst och 

jordarna är mer steniga och mindre närings- och 

kalkrika  än  kringliggande  baltiska  moräner  på 

slätterna. Men jordlagret i backlandskapet är inte 

homogent utan mycket varierat genom de många 

isblock som blev liggande och skapade olika former 

av issjöar där leror sedimenterade och isälvar som 

förde med sig grövre material som sand och grus. 

På jordartskartan framträder backlandskapet som en 

mosaik av olika leror, isälvsmaterial och blandade 

moräner.  

Ett större område med sand mellan Genarp och 

Assartorp  har  troligen  bildats  i  ett  deltaliknade 

landskap där isälvar  mynnat.  Omfattande isälvs-

material finns även i östra delen kring Oxie och 

Arrie samt spritt i mindre mängder på många ställen 

i backlandskapet. Många av dessa partier med grus 

och sand har varit utsatta för grustäkt under 1900-

talet. Det finns idag endast ett fåtal grustäkter kvar 

där man kan studera skärningar i isälvsavlagringar. 

Väster om Klågerup ligger grustäkten vid Hälledal 

som håller på att avslutas. Dessutom finns det några 
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mindre husbehovstäkter som kan ge en viss inblick i 

de övre lagren. Flera av de gamla nu återställda 

grustäkterna  har  undersökts  av  geologer  och 

studierna finns dokumenterade för den som är mer 

intresserad. 

 

Senare jordbildning 
Bildandet av jordlager sker alltjämt i bland annat 

våtmarker där växtdelar inte bryts ner fullständigt 

vid syrebrist utan avlagras i form av torv. I våra kärr 

och  mossar  bildas  syrefattiga  miljöer  där  växt-

material byggs upp i kärr- och mossetorv. Dessa kan 

med tiden bli mycket mäktiga och uppgå till flera 

meter. Det är en spännande upplevelse att få vara 

med vid en borrning av ett kärr eller en damm och 

plocka upp ett snitt i kärr- eller sjötorven. I ett 

mikroskop kan sedan vegetationsutvecklingen följas 

i de pollenrester som finns lagrade i torven. Det 

finns  även  möjlighet  att  studera  fragment  av 

insekter och andra mindre djur som fanns vid olika 

tidsepoker. 

Då torvlagret under tilltäcklig nederbörd växer till 

så mycket att kontakten med grundvattnet bryts kan 

det  bildas mossar.  Oftast är  dessa uppbygda av 

vitmossor och får sin enda tillförsel av näring via 

nederbörden.  Fjällfotaljung  i  norra  kanten  av 

Fjällfotasjön befinner sig i ett tidigt stadium till 

mosse där tuvorna har vuxit till såpass att kontakten 

med  grundvattnet  brutits.  Igenväxning,  sedimen-

tering och torvbildning i sjöar och småvatten leder 

till att dessa växer igen till kärr och så småningom 

blir skogsbeklädda. Även i sjöarna sker en sedimen-

tering av växtdelar som brukar benämnas dy eller 

gyttja beroende på partiklarnas egenskaper. Även 

dessa avlagringar kan användas för att studera äldre 

tiders klimat och vegetation. Längs vattendragen 

sker naturligt erosion i yttersidan av kurvor och 

avlagring på insidan vilket resulterar i att vatten-

dragen slingrar sig, även kallat meandrar. Denna 

process omformar ständigt jordlagret kring vatten-

dragen, bildar sandiga stråk längs åfåran omväx-

lande  med  korvsjöar  med  kärrvegetation  och 

torvavlagringar. Idag är det få sträckor längs vatten-

dragen  som  är  opåverkade  av  människan  men 

fortfarande ses spår av äldre naturliga meandringar 

och  processerna  fortgår  även  idag  i  mindre 

vattendrag. 

 

Grundvatten 
Nere i marken finns stora mängder grundvatten som 

långsamt rör  sig genom jordlagren beroende på 

nivåskillnader  och  tryckvariationer.  Grundvattnet 

tillförs hela tiden vatten via regn och ytavrinning 

och avger i sin tur vatten till sjöar och vattendrag. 

Grundvattnets förekomst och ytnivå i förhållande 

till jordytan är viktig för vegetationens samman-

Fjällfotasjön är den plats i backlandskapet som ger det mest orörda intrycket. På flera platser kan man nästan få 

samma könsla som de första människorna som besökte backlandskapet fick. 
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sättning. Olika trädarter har olika förmåga att tränga 

ner och ta upp grundvatten vilket påverkar deras 

utbredning.  Grundvattnets  kemi  påverkas  i 

moränens sammansättning och vid höga halter kalk 

får vattnet ett högt pH-värde. Ibland uppstår sådana 

tryckskillnader att vatten pressas upp till markytan, t 

ex i nedre delen av sluttningar men vid bland annat 

Äskedal och Hunneröd finns exempel där vatten 

kommer  fram  högt  upp  på  sluttningarna.  Vid 

Prästaskogen norr om Lemmeströtorp finns även 

exempel på att kalkrikt grundvatten som kommer 

upp i en källa och avsätter kalkavlagringar som 

bygger upp en förhöjning i kärret. 

Grundvattnet förekommer ofta i flera skikt nere i 

moränen. Alnarpsströmmen som ligger ca 50-100 

meter ner i Alnarpssänkan är en stor vattenreservoar 

som sakta rör sig genom sänkan. Denna liksom 

många andra grundvattenförekomster utnyttjas för 

konsumtion och vid större ytnära uttag finns risk att 

grundvattenytan påverkas.  Grundvattnet  är  också 

känsligt  för  föroreningar  som riskerar  att  tran-

sporteras  till  vattentäkter  med stora  ekonomiska 

konsekvenser som följd. 

 

Ytvatten 
Backlandskapet är högre i söder och har därför en 

huvudsaklig avrinning åt norväst via Sege å och 

Höje å till Öresund. Längst i söder och sydöst sker 

avrinningen söderut mot sydkusten via flera mindre 

vattendrag.  De  större  sjöarna  är  Börringesjön, 

Fjällfotasjön, Yddingesjön, Björkesåkrasjön, Hav-

gårdssjön och Häckebergasjön. Den största sjön i 

området, Näsbyholmssjön tömdes helt under 1800-

talets sjösänkningar men har restaurerats i en liten 

del längst i söder under 2004. Genom de omfattande 

vattenregleringsprojekten som skedde på 1800-talet 

och början av 1900-talet har ytvatten-situationen 

förändrats radikalt i backlandskapet. I princip alla 

sjöar har sänkts en eller ett par meter och för dessa 

grunda  slättsjöar  har  det  medför  att  avsevärde 

arealer torrlagts. Dessutom har vattendragen rätats 

och fördjupats vilket gjord avrinningen snabbare 

och torrlagt de omfattande våtmarker och säsongs-

visa  översvämningar  som täckte  stora  delar  av 

låglänta partier. Många våtmarker som vuxit igen 

med kärrtorv exploaterades under 17- och 1800-

talen  för  bränntorv  och  nya  vattenspeglar  åter-

skapades i landskapet. Detsamma gällde uttag av 

kalkrik lera,  så  kallad märgel,  som skapade  de 

många  märgelhålen  på  slätten.  För  att  förstå 

landskapsbilden under större delen av historien från 

istiden fram till skiftena på 1800-talet måste man 

tänka sig ett betydligt våtare landskap. I många 

delar har moränkullarna snarast varit en skärgård i 

ett våtmarkshav och vattendragen kantade av stora 

kärrmarker med säsongsvisa översvämningar. 

På rekognoceringskartan från 1812 framträder topografin tydligt i landskapet kring Havgård-Lemmeströ. 



22 

Karta 2 Intressanta geologiska objekt 

 

1 Gavelsbjer 
Gavelbjer är  en markant moränkulle på gränsen 

mellan backlandskapet och slätten med storslagen 

utsikt. Kullen är uppbygd av både morän och lera 

med en komplicerad bildningshistoria. Sluttningarna 

är branta i norr och väster och har terrasserats av 

långvarigt bete. Backen är avsatt som naturreservat 

och är därmed lätt att besöka. 

 

2 Annedal 
Söder om Oxie ligger en kuperad betad höjdrygg 

med främst isälvsmaterial som erbjuder fina utsikter 

över kringliggande landskap. Delar av backen har 

blivit urgröpt av grustäkt och på de torra back-

slänterna finns en rik flora. 

 

3 Grönekulle 
Intill Törringe prästgård reser sig en hög kulle ur det 

annars ganska flacka landskapet. Kullen betas och 

erbjuder vida utsikter över kringliggande landskap 

och kullarna i nordväst. 

 

4 Segeådalen vid Skabersjö 
Mellan Törringe och E65 flyter Sege å i en markant 

dalgång med branta dalsluttningar. Nivåskillnaden 

varierar mellan 5-10 meter. Vattendraget är rätat 

och  fördjupat  men  slingrade  förr  fram  över 

dalbotten. 

 

5 Södra Sallerup 
Norr  om  Södra  Sallerup  finns  flera  nedlagda 

kritbrott  som blottlagt  kalkberg  med  rika  före-

komster av fossil. Detta är enda platsen i back-

landskapet  där  berggrunden  kan  studeras.  Par-

keringsmöjligheter finns i anslutning till dam-marna 

i kritbrotten där sportfiske bedrivs. 

 

6 Segeådalen vid Bjärshög 
Mellan Sallerup och Bjärshög bryter Sege å igenom 

den stora höndsträckningen och slingrar sig fram i 

en relativt djup dalgång. Branta sluttningar finns 

bland  annat  på  östra  sidan  vid  Bjärshög  i 

Nockebroängen. 

 

7 Hybybackar  
Söder  om  Hyby  breder  ett  välutvecklat  back-

landskap ut sig. Här finns ett mycket stort antal 

kullar  och  mellanliggande  dödishålor  med  en 

varierad geologi. Från högsta punkten i hägnaden är 

utsikten  vid  mot  Lund  och  Romeleåsen.  Flera 

gruskullar är påverkade av grustäkter, bland annat 

har en del av banvallen tagits bort i norra delen.  

Intressanta geologiska objekt i backlandskapet 
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Parkering finns längst i norr och det går att följa 

banvallen söderut till de kuperade betesmarkerna. 

 

8 Skällebjär 
Öster om Vissmarlöv ligger en moränkulle som 

erbjuder  vida  utsikter  över  kringliggande 

backlandskap och bort mot slätten i norr. Backen 

betas och på den brantaste slänten i öster har inte 

odling kunnat bedrivas och en intressant flora har 

bevarats. 

 

9 Västerkulla 
Söder om Roslätts gård ligger en höjd som kallas 

Västerkulla. Flera geologer har tolkat formationen 

som en ändmorän där  isen skjutit  moränmassor 

framför  sig  och  bildat  höjden.  Större  delen  av 

höjden är skogsklädd men i söder och öster finns 

partier med ängsmark som medger vida utsikter 

över landskapet. 

 

10 Risen 
Söder om Genarp finns ett större sandområde som 

troligen  bildats  i  ett  delta  under  inlandsisens 

avsmältning. Området är svagt kuperat med kärr 

och dammar i svackorna samt sandiga kullar. Flera 

av kullarna är utsatta för grustäkt. Lättast att studera 

markförhållandena ges i naturreservatet Risen direkt 

söder om Genarp. Parkeringar finns intill Genarps 

tätort i reservatets nordvästra kant samt i sydväst 

från vägen mellan Vissmarlöv och Häckeberga. 

 

11 Höje å 
Öster  och  norr  om Genarp  flyter  Höje  å  och 

avvattnar  stora  delar  av  Genarps  socken  samt 

sluttningarna på Romeleåsen. Här finns den enda 

sträckan  med ett  relativt  opåverkat  vattendrag i 

backlandskapet.  Från  Häckebergasjön  ner  till 

resterna av Häckeberga mölla flyter ån i skogsmark 

och är ganska stenrik med visst fall. Längre ner 

flyter den ut i slättlandskapet och blir mer lång-

samtflytande med en mer utvecklad ådal. På flera 

ställen  kan  man  studera  hur  naturlig  erosion  i 

yttersidorna av åns krökar fortgår. Parkering finns 

vid Genarps idrottsplats. 

 

12 Skogsgårdsbacken 
Nordväst om Häckebergasjön ligger en hög backe 

som betas och erbjuder utsikt över skogslandskapet. 

Backen  är  populär  vintertid  för  skid-  och 

pulkaåktning. 

 

13 Häckeberga sydöst 
Sydöst Häckebergasjön finns ett större område med 

välutvecklat backlandskap i skogsmark. Här finns 

intressanta möjligheter att studera olika formationer, 

Bökesjön m.m. Flera parkeringar i anslutning till 

Häckebergasjön. 

 

14 Laholmsrännan 
Söder om Björkesåkrasjön ligger ett större höjdparti 

i vars kanter flera välutvecklade tappningsrännor 

skär sig ner. Här har troligen legat en issjö mellan 

dödisar i svackorna och då isarna smält undan har 

sjön tappats på vatten ganska snabbt och eroderat ut 

de markanta ravinerna i moränen. Laholmsrännan 

ligger i områdets östra kant, sträcker sig i öst-västlig 

riktning och mynnar i Björkesåkrasjösänkan. 

 

15 Prästaskogsrännan 
Norr  om  Lemmeströtorp,  i  östra  kanten  av 

Prästaskogen, ligger en djup dalgång som svänger i 

en båge från söder norrut och sedan mer västerut. 

Liksom  flera  av  de  andra  tappningsrännorna  i 

området  har  de  troligen  skapats  vid  en  snabb 

avtappning av en stor issjö uppe på höjden i söder. 

Laholmsrännan i Börringe socken. 

 

 

 

 

 

 

 

Bokebackarna vid Hunnerödsbossen. 
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16 Lemmeströtorpsrännan 
Väster  om Lemmeströ  kyrkoruin  finns  en  djup 

skärning i moränen som troligen eroderats fram då 

en  större  issjö  avtappades  under  slutskedet  av 

istiden. 

 

17 Lemmeströgårdsrännan 
Öster  om  Lemmeströgården  finns  ännu  en 

nerskärning i moränbacken som skapats av stora 

mängder vatten som forsat nerför sluttningen från 

en  uppdämd  issjö  uppe  på  höjden.  En  brant 

östsluttning har fortfarande en intressant flora trots 

lång tids ohävd. 

 

18 Kungsbacken 
Söder  om  Lemmeströ  ligger  en  hög  naturlig 

moränkulle som under medeltiden utnyttjades för en 

borganläggning. Från kullen har man en fantastisk 

utsikt över det kuperade backlandskapet vid Lem-

meströ. 

 

19 Bokebackarna 
Öster om Lemmeströ ligger en djup sänka med 

branta sluttningar kring Hunnerödsmossen. Slutt-

ningarna  närmas  Lemmeströ  kallades  förr  för 

Bokebackarna och erbjuder vida utsikter över det 

kuperade landskapet. Här finns även flera källdrag 

som springer fram i sluttningarna. 

 

20 Hunnerödsrännan 
Öster om Hunnerödsmossen finns en mindre men 

väl utvecklad tappningsränna i sluttningen. Rännan 

sträcker sig ca 100 meter och har skarpa kanter med 

en smal botten. 

 

21 Frisbjär 
Söder  om Hunnerödsmossen  reser  sig  en  brant 

backe som kallas Frisbjär. Backen är skogsklädd 

men erbjuder ändå utsiktsmöjligheter åt vissa håll. I 

södra och nordvästra kanten finns spår efter äldre 

grustäkter där moräninnehållet kan studeras. 

 

22 Gabelljung 
Nordöst om Grönby ligger en större höjdsträckning 

som kallas för Gabelljung. Höjden ligger i back-

landskapets södra del  och erbjuder vida utsikter 

över slätten i söder. Här har brutits grus i större 

skala och delar av höjden är skogsklädda. 

 

23 Sörby ränna 
På gränsen mellan Börringe och Anderslövs socken 

ligger en vackert utformad tappningsränna i öst-

västlig riktning. Rännan är ca 300 meter lång och 

mynnar i svackan väster om Grönalund. Området 

betas och har en intressant flora. 

24 Stävieränna 
Söder om Börringesjön finns en lång slingrande 

dalgång  som uppkommit  då  stora  vattenmassor 

avtappat  en  uppdämd issjö  på  höjderna  i  norr. 

Dalgången betas men har till stor del tidigare varit 

uppodlad. Fortfarande finns en intressant flora på de 

brantare partierna. 

 

25 Börringesjöns östra strand 
Östra  sidan  av  Börringesjön  kantas  av  branta 

strandsluttningar som skapats i kanten av det stora 

isblock som blev liggande i landskapet och bildades 

sjön. Mellan flera större dödisblock avsattes morän 

och sedan leror i de uppdämda issjöarna och man 

brukar kalla dessa högt liggande leror för platåleror. 

En viss erosion från sjön har säkert bidragit till att 

förstärka branternas sluttningar då vattenytan var 

betydligt högre i äldre tider. 

 

26 Ulbergskroken 
Söder om Södra Lindholmen finns en imponerande 

och märklig sluttning i landskapet. Som en båge 

sträcker sig en ca 20-40 meter brant sluttning i en 

halvcirkel på södra sidan kring Södra Lindholmen. 

Troligen  har  formationen  uppkommit  som  en 

ändmorän där en större ismassa i söder tryckt upp 

moränmassor i norr och sedan blivit stående och 

avlagrat morän och leror i en stor platå i norr. 

 
Höjdsträckningen vid Ulbergskroken från Minnesberg. 
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27 Lindholmens ränna 
På gränsen mellan Lindholmen och Aggarp finns en 

trädridå som döljer en mindre dalgång i marken. 

Detta  är  också en form av tappningsränna som 

skapats i istidens slutskede då stora vattenmängder 

spolade med sig morän. 

 

28 Fadderstorp 
Nordväst om Börringekloster korsar väg E65 en 

bäckravin som i den övre dalen utgör en ganska 

markant dalgång men smalnar av i söder. Här har en 

issjö uppe på Oran avtappats och eroderat fram 

dalgången. 

 

29 Oran 
Liksom  de  stora  höglänta  platåerna  kring 

Börringesjön  är  detta  en  platålera  som  bildats 

mellan  kvarliggande  isblock.  Den  branta  öst-

sluttningen har troligen bildats som en ändmorän 

eller kant mot ett av dessa kvarliggande isblock. 

Sluttningen slingrar sig fram med en nivåskillnade 

på ca 15-25 meter med branta sluttningar mellan de 

flacka partierna uppe på Oran och i svackorna runt 

omkring. 

 

30 Killeränna 
På  sockengränsen  söder  om Snapparp  i  Västra 

kärrstorps socken finns en vacker tappningsränna 

som sträcker sig några hundra meter i öst-västlig 

riktning.  Kringliggande  landskap  är  flackt  och 

ligger  ganska  högt  med  svag  lutning åt  väster. 

Tidigare betades rännan och var då lätt att studera 

men idag håller den på att växa igen med buskage. 

 

31 Zimmermansbacke 
I norra delen av Skurups samhälle finns en hög 

backe som brukar kallas Zimmermans backe. Viss 

grusbrytning har skett i området som idag är avsatt 

som naturreservat. Från backen erbjuds en vacker 

utsikt över kringliggande landskap. 

Utsikt  från  Zimmermansbacke  söderut  över  Skurups 

tätort. 

Referenser 
- Ringberg Bertil. Jordartskarta Malmö SO med 

beskrivning.  SGU 1980. Serie Ae Nr 38 (1:50 000). 
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Välutvecklad  tappningsränna  öster  om 

Hunnerödsmossen. 

Sörby ränna skär sig ner i platålerorna och den betade 

rännan håller på att växa igen med hagtornsbuskar. 
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