rundvandringar - mitt Skåne
VANDRING – 9 km
Brösarps södra backar
Brösarps södra backar nås via väg 19. Sväng in till/genom Brösarp, kör 2,5 km
i på väg 9 i riktning mot Simrishamn. Parkeringen ligger på höger sida och är
skyltad Brösarps backar
N55.719495° E14.131434°
Kan kombineras med MS18, rundvandringar mitt Skåne Nr: 18, Brösarps
norra backar
7 stättor, 4 grindar
Brösarps Gästgifveri, www.gastis.se
Café Smulan, www.cafesmulan.com
Talldungen, hotell och restaurang, www.talldungen.se/
15-80m
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Från Skånes vackraste parkeringsplats når vandraren utan dröjsmål de allra
vackraste backarna. I maj månad täcks de mjuka knallarna av gullvivor och
picknickkorgar, men vyerna och nejderna är storslagna året om. Backarna har
figurerat i Hasse Alfredssons Äppelkriget, i Bregott-reklam och som Bröderna
Lejonhjärtas Körsbärsdal. Sevärdheter under turen, förutom backarna, är
Verkaån, Bengtemölla och det intagande samhället Brösarp. Vandringen kan
bli äventyrlig sommartid då stigarna lätt blir överväxta och/eller upptas av
betande boskap. Detta gäller speciellt deletappen mellan A-B som går i kanten
av ett fält där nässlor, högt gräs och stickiga björnbärssnår kan försvåra
framkomligheten. Håll avstånd till betande kor och hästar; undvik att ta med
hund då speciellt ungdjuren kan vara mycket nyfikna.
Det finns tre stättor i anslutning till parkeringsplatsen. För uttåget nyttjas den högra som
ligger i västra hörnet av området, väl synlig från parkeringen. (De två andra övergångarna
ligger i bortre, östra ändan av äpplelunden och används för returen.) Ta sikte på kullen
rakt framöver. På toppen ligger en stenbumling. På höger sida löper väg 9, parallellt med
färdriktningen. En smal stig går mot nästa höjdpunkt, på denna står en stätta. Men det
går att passera sidan om övergången där stängslet är öppet. På andra sidan är kullarna
formade som kanterna på en gryta. Gå ner i grytan. I botten löper en tvärgående mur.
Följ denna åt vänster, förbi apel, körsbärsträd, hagtorn, slån och björnbärssnår, över en
tvärgående stenmur på en kulle och ner igen till hörnan av inhägnaden på höger hand.
A. Gå genom en metallgrind. Var noga med att stänga. På platsen går gränsen för
naturreservatet. Gå rakt fram i kanten av ett fält med gränsen för reservatet på höger sida,
konsultera kartan! Trampa inte ner grödorna! Gränsen svänger sedan något åt vänster då
en överväxt, tvärgående stenmur nås. Föja kanten av fältet runt kröken ca 50 meter.
B. Gå upp och över den överväxta stenmuren. Följ åter i kanten av ett fält. I randen växer
gamla körsbärsträd. Efter 150 steg nås en två-spårig vångaväg.
C. Följ vägen i en vänstersväng och sedan en högersväng i riktning mot en gård. En
fyrvägskorsning nås strax innan gården.
D. Ta höger i vägskälet. Inom kort nås en vändzon och ett högt staket. Haka upp en
grind och stäng noga Träd in i en blandskog. Bibehåll färdriktningen fram till ännu en
vändzon. Håll höger på en stig bakom en rad med stenbumlingar som kantar vändplatsen.
På höger sida kan åkermark skönjas. Stigen svänger vänster; framöver syns ett långt rör.
Stega över en låg mur och fortsätt med bibehållen färdriktning på en smal stig Genast
nås en bredare, korsande stig. Håll höger! Nästföljande riktmärke är en stenmur med
en bakomliggande skogsväg. Stigen svänger höger och följer muren/skogsvägen ett kort
stycke. Kursen är nordlig under nästföljande deletapp. På platsen där muren svänger i rät
vinkel kan en trevägskorsning lokaliseras. Stega över muren i kröken!
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E. Korsa skogsvägen, följ en gräsklädd traktorväg/bred stig in bland lärkträd. Efter 200
meter svänger vägen vänster förbi en foderplats och ett jakttorn. Den två-spåriga vägen
går genom ett backigt landskap där skog har avverkats. Följ avverkningsspår och håll
höger i en delning. Traska uppför en höjd och följ spåren åt höger ner mot ett lummigare
skogsparti.
F. En bredare stig med röda och blå markeringar korsar. Följ detta åt höger! En damm
och äppleodlingar passeras. Gå ett kort stycke längs med ett högt staket. De södra
utkanterna av samhället Brösarp kan därefter anas. Ta höger i en T-korsning framför ett
ute-gym. Stigen leder till Källagårdens Fruktodling. Sväng vänster på dess infart och genast
höger på Syrenvägen. Denna är en återvändsgata så en vändzon nås. Fortsätt rakt fram ett
kort stycke på en GC-väg, sväng genast höger och nyttja trappor ner mot en vacker gård/
antikhandel. Ta vänster i slutet av trappan och promenera fram till Brösarp kyrka. Där
delar sig vägen, ta höger på återvändsgatan upp mot kyrkan och kapellet i backen. Ta
sedan vänster på Korrevägen i nästföljande T-korning ner mot väg 9, Albovägen. På vänster
hand ligger Gästis och på höger hand en ICA-butik och Café Smulan. Pausa eller dra
vidare!
G. Strövtåget fortsätter åt höger. Korsa Albovägen i höjd med ICA-butiken och Café
Smulan. Nyttja ett gult spår via Plommonvägen och Bengtemöllevägen. Passera Talldungen,
hotell och restaurang. Nästa delmål är Bengtemölla. Gå över bron/Verkaån. Ignorera
sedan gula och orange ledmarkeringar. Vägen svänger höger efter möllan. Vackra boställen
passeras. Inom kort delar sig vägen. Ta höger och gå över Verkaån ännu en gång. Passera
en gård och några hus, promenixa ett kort stycke och ta vänster på en återvändsgata. Ännu
en gård ligger framöver. Gå inte ända fram till denna.
H. Nyttja istället en stätta på höger hand. Ströva över böljande hagar, följ ett gult spår till
och förbi ännu några stättor. När Kungsmölle syns i dalen på vänster sida är det dags att
lämna ledmarkeringarna därhän.
I. Sväng istället höger på en markväg kantad av stenmurar och bokträd i rad. Gå vänster
om Bosarp gård och begagna dess tillfartsväg som löper parallellt med en banvall.
Sommartid kan ett ånglok ses tuffa förbi. Korsa väg 9! Nyttja en tillfartsväg försedd med
ett förbudsskylt. Vägen kröker genast. Fortsätt rakt fram i svängen. Öppna och stäng noga
en grind. Ströva i kanten av en hage till en likadan grind i andra ändan. Fortsätt med
bibehållen kurs över endera en stätta eller genom en grind. De står tätt. Bestig kullen som
ligger i dess omedelbara närhet. På toppen finns ännu en stenbumling och naturligtvis, de
granna vyerna. Från höjdpunkten syns Skånes vackraste parkeringsplats.
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