Körsbärsdalen/ Hasslemölla fälad och Humlamaden naturreservat
Start: Kulturens Östarp, N55.61009 E13.55468, parkera nära vägkröken, på avstånd från gästgiveriet.
Närmsta hållplats: Kulturens Östarp, 650 m från start.
Regionbuss 341 mot Veberöd via Blentarp.
Lördagar och söndagar körs turen med taxi och måste beställas på tel: 0771-77 44 99 minst två timmar i
förväg. Om du ska resa en tidig morgontur är det önskvärt att du beställer turen dagen innan. För grupper
på mer än 4 personer måste beställning göras minst tre arbetsdagar i förväg. (Framme 10.18 på lördagar.)
Distans: 10 km
Stättor: 7 varav två höga
Höjdprofil:

Vandringen går genom gammal granskog, lummigt böljande bokskog, längs porlande bäckar och
genom vidsträckt gammal fäladsmark. Stora delar av Romeleåsen var förr betad fäladsmark likt
den som nu återfinns i Humlamaden och på Hasslemölla fälad i Körsbärsdalen. Humlamadens
läge på urberghorsten bjuder på en storslagen utsikt över Vomsänkan. På våren är marken täckt
av vitsippor och körsbärsträden står i full blom. Rundan är således speciellt vacker i maj då
körsbärsträden blommar och bokskogens silar ljuset genom skir grönska. För att komma in och ut
ur fäladerna passeras några stättor men i övrigt är rundan lättgången. Strövtåget startar från den
rymliga parkeringen vid Kulturens Östarp, ett friluftsmuseum som belyser det gamla skånska
bondesamhället. Den kringbyggda Gamlegården, stubbamöllan från 1700-talet och gästis utgör
den centrala kärnan. Gamlegården och dess trädgård är öppna för visning under sommaren. Den
ålderdomliga lantbruksmiljön och det tilldragande landskapet med hagar och bokskog kan
upplevas året om. I gästgiveriet erbjuds under högsäsong klassiska läckerheter som äkta skånsk
äggakaga och ett traditionellt smörgåsbord. Mer info: www. ostarpsgastis.com www.kulturen.com
Leta upp en smal stig som begynner i vägkröken, se kartan. Underlaget breddas då vägen går i kanten av
bebyggelse där Anna Anders väg ansluter från höger. Korsa en asfalterad väg, Hålebacksvägen och gå
ytterligare 400 m till nästa vägskäl där det finns en bakåtvänd förbudsskylt med tillägget, gäller genomfart.
A. Ta vänster på stället och gå 150 m!
B. Vik av åt höger i ett trestigskos och gå ytterligare 150 m till fyrkors. Håll där vänster på en slingrande,
trolsk stig genom en välväxt granskog.
C. Vik av åt höger i ett T-kors. Gå direkt över en bäckfåra och fortsätt på denna något bredare skogsväg
till en vägkurva där ingången till Humlamadens naturreservat är belägen.
D. Träd in! Ta en titt på kartan. Följ markvägen uppför och vänster om en lägerplats med scoutstugor.
Eventuellt blockeras markvägen fortfarande av en omkullvält hägg. Begagna en stätta in i själva
fäladsmarken och fortsätt utmed en gång med västlig riktning. Gå över en bäckfåra, håll vänster då stigen
genast delar och ta sikte på högsta punkten.
E. Njut av vyerna från ”berg i dagen”. Stigen är något otydlig, men fortsätter i kanten av ene-buskaget.
Bortse från avverknings-spår som viker av åt vänster genom fäladsmarken. Nästa riktmärke är en stätta ut
genom inhägnaden som ska begagnas.

F. Stättan ligger i högra hörnan av ett öppet fält. Mitt på fältet står en fallfärdig lada. Kliv över stättan, följ
inte stengärdet utan gå rakt fram där en smal stig leder från stättan, går nerför och vänster om en liten
damm till ett jakttorn beläget i en björkdunge.
G. Gå höger om jakttornet med vyer på höger sida ner mot en hage. Gå inte in i hagen. Följ istället hagens
staket utmed en höjdrygg i riktning mot en talldunge. Stigen går svagt nerför och sedan lite upp mot en
annan talldunge. Bland tallarna finns en stor stenbumling.
H. Ett tiotal meter bakom stenen syns ännu ett jakttorn och en anskrämlig plaststol. Stigen går sedan
nerför en slänt, runt hörnan av staketet och fortsätter nerför med en granplantering på vänster sida och
hagen på höger hand. Konsultera kartan! Obs! Strax ska färden fortsätta in bland granarna.
I. Kursen ändras där staketet viker av, d.v.s. vid bortre hörnan av staketet. Vik av åt vänster, gå över en låg
vall och rakt genom den täta granplanteringen på en gång/stig som är ganska otydlig initialt. Håll sedan
höger ner mot en slänt där det ligger en omkullvält björk och mynnar ut på en bred skogsväg.
J. Håll vänster. På höger sida rinner Skogsmöllebäcken. Det är samma bäck som pryder Körsbärsdalen.
Under en vacker vresbok kan man gärna stanna till och hämta andan. Sen är det bara ett kort stycke kvar
till nästa höjdpunkt. Ta vänster på en grusväg. Efter 250 m syns en stätta.
K. Nyttja övergången in i Körsbärsdalen. Ta några steg ner i dalen och begagna bron över bäcken. Stega
uppför slänten och välj ett ställe att rasta på. På den högsta höjdkurvan (ca 100 m) finns ännu en stätta.
L. Denna ska sedan användas för nästa etapp i Hasslemölla fälad. Gå rakt fram några tiotal meter från
stättan, vik sedan av åt höger mot en markant kulle. På toppen av kullen står ett välväxt körsbärsträd.
Därifrån leder stigen ner till vänster mot nästa övergång. Den aktuella stättan ligger i hörnan av
inhägnaden.
M. Vid övergången finns fålla och en infotavla. Stega över och följ en traktorväg i 50 m till en kurva.
Observera/nyttja en stig in i bokskogen på vänster hand. Stigen följer en sällsamt vacker bäckravin. Gå
över en spång/bäckfåra. Därefter löper stigen vänster om bäckravinen. Stigen mynnar ner vid en P-ficka.
N. Håll höger på skogsvägen fram till en kurva.
O. Fortsätt rakt fram på en enskild väg. Denna leder till Skogsmöllan- privat fastighet, så sväng av åt
vänster från tillfartsvägen vid grindarna till de privata domänerna. Nyttja en smal stig, håll höger då den
delar sig, gå över en välvd, något skev bro och stega uppför en slänt till en korsnade skogsväg.
P. Ta vänster och följ vägen till och genom ett fritidsområde. Konsultera kartan! Vägen når fram till en
asfalterad väg. I vägskälet står en rad med brevlådor.
Q. Håll höger på den sällan frekventerade vägen genom fritidsområdet Humlamaden. Bortse från
anslutande vägar; stanna kvar på huvudstråket tills vägen slutar framför Humlamaden scoutkår,
naturreservat, vägpunkt D. Ta nu vänster på traktorvägen till och förbi vägpunkten C, se kartan!
R. Korsa en asfalterad skogsväg. Därefter nås ett vägskäl där flera stigar korsar. Fortsätt någorlunda rakt
fram på en stig som tidigare varit farbar, vilket två förbudsskyltar vittnar om. Strax välkomnar Kulturens
Östarp (skylt). Den gröna gången övergår i traktorväg närmre Östarp.
S. Sväng av åt vänster mot Östarps Gästgivaregård innan Vattenmöllan i fall ni har bråttom till dukat bord
på Gästis. Annars kan egen matsäck avnjutas i Gamlegårds fina trädgård.

