
Informationsskylt 1
Historia

På denna plats vet man att det i början på 
1900-talet låg flera växthus och en växthus-
butik på denna plats. Ägaren bodde i ett hus 
mitt emot butiken. 

Vit näckros   Nymphaéa alba

Den vita näckrosen blommar med vita blom-
mor under juni-augusti. Vit näckros är en 
flerårig vattenväxt med långa blom- och 
bladskaft, stora runda flytblad och stora vita 
blommor - de största hos alla våra svenska 
växter.

Brakved  Rhamnus Frángula

Brakved är en lövfällande buske eller ibland 
litet träd med omvänt äggformade blad, små 
vitgröna femtaliga blommor i knippen och 
svarta stenfrukter.

Då brakved blommar under lång tid så kan 
man ofta se buskar med såväl blommor som 
frukter i olika utvecklingsstadier.

Brakvedens bark användes förr som laxerme-
del. Namnet brakved syftar, liksom dess latin-
ska släktnamn Frangula, på den sköra, spröda 
veden och dess användning i kruttillverkning.

Lövsångare  Phylloscopus trochilus

Lövsångaren är en ljust gröngul fågel inom 
familjen Lövsångare som främst observeras 
genom sin sång. Lövsångarstrofen inleds 
med några höga toner, för att sedan avrundas 
med ett graciöst försvinnande musikalisk gest 
ut i intet. Sången hörs flitigt under vår och 
försommar. Scanna QR-koden för att höra 
dess läte.

Informationsskylt 2
Historia

Skånes roddförening blev här ägare till ett 
mark- och sjöområde på 6 000 m² år 1961. 
1964 inleds en intensiv tränings-, kurs- och 
lägerverksamhet på Hjelmsjön som fortsatte i 
många år.

Hundaktivitet

Låt din hund hoppa upp och ner, sitta kvar på 
och gå fint mellan stenarna som är placerade 
längs med leden.

Informationsskylt 8
Blåmes    Parus caeruleus

Blåmesen är en fågelart inom ordningen 
tättingar i familjen mesfåglar. Den lilla fågeln 
är med sin blågula fjäderdräkt rätt enkel att 
känna igen. 

Kan du höra Blåmesens trudelutt? Om inte, 
tjuvlyssna via QR-koden nedan. 

 

Informationsskylt 3
Pors    Myríca Gale

Pors är en låg buske som kan bli 50-100 cen-
timeter hög. Porsen blommar april-juni på 
bar kvist. Den har en stark aromatisk doft och 
förr användes den som smaksättare av öl och 
andra alkoholdrycker. 

Hundaktivitet

Låt hunden balansera/sitta på stockarna. Av-
ancera med att få hunden att sitta/balansera 
på stubbarna. 

Informationsskylt 4
Historia

Hjelmsjöborg byggdes av famlijen Lundberg 
i början av 1900-talet. Byggnaderna använ-
des till slottsliknande disponentbostad, stall, 
växthus och en konfektionsfabrik. 

Hundaktivitet

Låt din hund hoppa upp på stenröset och låt 
den sitta eller ligga kvar en stund. Avancera 
genom att hunden får sitta eller ligga kvar 
medan du går runt stenröset utan att hunden 
reser sig.

Informationsskylt 9
Historia

Stenmuren du nu har bakom dig är biotop-
skyddad. Stenmurar, åkerholmar, odlingsrö-
sen, småvatten och öppna diken samt alléer 
är viktiga livsmiljöer för många växter, djur 
och svampar. Dessa miljöer kallas gemensamt 
för småbiotoper och är skyddade enligt miljö-
balken. Det innebär att det är förbjudet att ta 
bort eller skada småbiotoperna. 

Bofink    Fringilla coelebs

Bofinken är en liten tätting som tillhör famil-
jen finkar. Bofinken är stor som en gråsparv, 
men slankare och med längre stjärt. När bo-
finken rör sig på marken nickar den rytmiskt 
på huvudet och den flyger i kraftfulla bågar. 
Bofinken är ofta en ganska orädd fågel.

Bofinkens lockläte är ett högljutt ´fink, fink .́ 
Scanna QR-koden för att höra dess läte.

Informationsskylt 10
Historia

Vid en arkeologisk utredning år 1997 påträf-
fades en boplats vid Mammas viks badplats 
på cirka 100x5 meter. Fyndet bestod av två 
flintor varav en var bränd. 

Gärdsmyg   Troglodytes troglodytes

Gärdsmygen är en liten brun tätting som 
tillhör familjen gärdsmygar. Namnet refererar 
till artens förmåga att försvinna in i små hålig-
heter när den födosöker efter leddjur eller när 
den vilar.

Gärdsmygen sjunger både på sommaren 
och på vintern. Den har en kraftfull sång som 
innehåller drillar och långa partier med metal-
liskt klingande toner. Scanna QR-koden för att 
höra dess läte.

Informationsskylt 5
Hundaktivitet

Göm hundgodis/mat i håligheterna i träd-
stammen och låt hunden leta upp det. 

Rundsileshår  Drosera rotundifolia 

En liten, flerårig ört med ovanligt utseende 
på grund av runda, långskaftade rosettblad.  

Alla arter av sileshår (Drosera) har använts 
till att göra så kallad tätmjölk. Vätskan från 
körtelhåren använde man förr för att ta bort 
vårtor och liktornar.

 

Informationsskylt 6
Historia

Campingen  vid Abborraledens vänstra sida 
iordningsställdes av Örkelljunga kommun år 
1986. I dagsläget finns 60 platser för husvagn. 
Capingen är tillgänglighetsanpassad. 

Hundaktivitet

Låt hunden balansera på timmertraven eller 
göm hundgodis/leksak i sidorna.

Informationsskylt 7
Historia

Den vita byggnaden Villa Sagan var från bör-
jan en villa som hyrdes ut och som ingick i en 
pensionatrörelse. Pensionatrörelsen drevs av 
familjen Lundberg som flyttat från Helsing-
borg för att etablera en konfektionsfabrik på 
orten.

Talgoxe    Parus major

Talgoxen är en fågel inom  
ordningen tättingar och  
familjen mesfåglar. Talgoxen 
är lättigenkännlig med svart  
huvud och hals. Scanna QR- 
koden för att höra dess läte.

För mer information om  
Abborraleden

www.orkelljunga.se
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Abborraleden

Informationsskylt

Kartsymboler

Parkering Lekplats Busshållplats Badplats

Vandringsled Toalett Bänk Turistinformation Tillgänglighetsanpassad led

Livsmedel Campingplats Minigolfbana Utomhusgym Tennisbana

Skejtpark Grillplats Plats för hundlek

        Abborraleden         Skåneleden         Stora slingan         Slinga för alla Roddstation

Projektet Abborraleden
Under 2012 genomfördes en förstudie kring att anlägga en vand-
ringsled runt Abborrasjön i Örkelljunga. Initiativet till studien bott-
nade i de fysiska och psykiska hälsoproblem som konstaterats hos 
landets befolkning. Studier har bevisat att naturlika miljöer påverkar 
människan positivt och därför skapades en förstudie kring att an-
lägga ett rekreationsområde i Örkelljunga. 

Studien möjliggjordes genom bidrag från Leader Skåne och genom-
fördes av två studenter från Landskapsarkitektprogrammet i Alnarp. 
Förstudien förankrade projektet hos boende, föreningar och företag 
i området och granskade faktorer så som möjlighet till rekreation, 
trygghet och tillgänglighet. Det genomfördes även en omvärlds-
analys av befintliga stigar, områdets topografi, vegetationens art-
sammansättning och struktur samt kultur och naturvärden. Arbetet 
resulterade i ett förslag till hur leden skulle kunna utformas. 

Örkelljunga kommun sökte därefter nytt bidrag från Leader Skåne 
och när detta beviljats tog de över ansvaret att samordna projektet. 
Det startades en projektgrupp bestående av invånare, tjänstemän, 
representanter från föreningslivet och företagare. Projektgruppen 
har tillsammans med bidrag från bland annat elever vid Örkelljunga 
kommuns skolor skapat området Abborraleden med tillgänglighets-
anpassad led, utegym, lekplats och grillplatser. 

Projektet stod klart 27 september 2014.

Abborrasjön
Abborrasjöns yta uppgår till cirka 23 000 kvadratmeter och är belä-
gen 76 meter över havsytan. Sjön ingår i Rönne ås avrinningsområde 
men har inget egentligt till- eller frånföde. Vid högvatten kan viss 
förbindelse med Hjälmsjön uppkomma.

Abborrasjön ingår i Hjelmsjö-Pinnåns fiskevårdsområde och för fiske 
krävs fiskekort. Fiskar som sutare, abborre och gädda kan fångas 
i Abborrasjön. Information rörande fiskekort finns på www.orkel-
ljunga.se under Turism/Bad och fiske.

Kartor producerade av Infab Vitamin


