rundvandring - 12
VANDRING 12 - 14/9 km

Risens naturreservat och Toppeladugård
Ekevallens idrottsplats i Genarp
Lång runda: 14 km; kort runda: 9 km
5 tim resp. 3 tim
7 stättor
Kan kombineras med vandring 11
Häckeberga slott, tfn 040-48 04 40, www.hackebergaslott.se,
pizzerior, kafé och affärer finns i Genarp
Körsbärsdalens B & B, tfn 046-854 90, www.korsbarsdalen.se
nej
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Toppeladugård
Det 230 ha stora naturreservatet Risen växlar mellan skog och fälad.
Det är ett fascinerande område med ljungklädda backar och enesnår,
kärr och skogsdungar. Floran är mycket artrik och varierad. Speciellt
vackert är det på våren då det finns mängder av backsippor. I de
fuktiga dalarna finns kärr som uppkommit vid torvupptagning av
mossen. Här finns sällsynta grodarter. Ett antal stättor och spångar
förekommer, men stigarna är över lag lättgångna. De kan tidvis vara
leriga då de ofta används av ridande ekipage. Vandraren kan välja
mellan en längre och en kortare runda. Den längre går runt i en åtta
och passerar Toppeladugård. Godset anlades 1749 av den driftiga
Christina Piper som ägde ett flertal gods i Skåne.
Mer info: www.toppeladugard.se
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I anslutning till Höje å, öster om P-platsen ligger rester av Häckeberga kvarn
med tillhörande stensatt vattenränna. Den löper 300 m parallellt med Höje
å. Inledningsvis följs rännan motströms fram till en bro. Korsa broar över
både ränna och å, fortsätt följa ån motströms. Periodvis går stigen en bit från
vattendraget. När stigen delar sig väljs det smalare högra alternativet. Inom kort
möter Skåneleden upp.
A. Ta hö, följ Skåneledens orange markeringar. Leden går först via ännu en
bro över ån, korsar sedan en asfalterad väg, fortsätter över stättor och går in i
ett hägn tillhörande Risens reservat. Strövtåget genom Risen är synnerligen
njutbart. Kliv över en stätta i andra ändan av reservatet, underlaget breddas,
stigen blir tvåspårig. Följ Skåneledsmarkeringen rakt genom en korsning.
Därefter ansluter en motionsslinga och en ridstig. Tidvis går leden parallellt
med en bilväg. Efter ytterligare en km på Skåneleden nås ett vägskäl, där
ledmarkeringen skall lämnas.
B. De orange markeringarna viker av till vä men denna vandring fortsätter
till hö. Efter 250 m, i en glänta i skogen, finns en grillplats och en
informationstavla. På platsen gäller det att bestämma sig för det kortare eller
längre alternativet. Läs vidare från F om det korta attraherar.
C. Om den långa rundan föredras, nyttjas en ridstig. Den ligger på vä hand
direkt i en högersväng. Vid en bom hänvisas till en liten stig som rundar det
fina korsvirkeshuset benämnt Risahus. Fortsätt förbi ett annat korsvirkeshus,
lika förtjusande och välbevarat. Vägen kröker därefter 900, på vä hand fortsätter
vandringen på en grusväg som är skyltad, Förbjuden motortrafik, med tilläggen;
gäller ej behörig trafik och gäller även mopeder. Ta således vä! Mindre grusvägar
ansluter från vä och hö men fortsätt på den anvisade fram till en korsande
asfaltväg vid Toppeladugård.

62

rundvandring - 12

D. Ta en titt på godset, sväng sålunda hö. Det finns en magnifik ek intill Toppe
krog. Vid kortsidan av den vackra korsvirkeslängan som inrymmer krogen
begynner en tilltalande stig som strövtåget fortsätter på. Stigen går parallellt med
bilvägen, ta sikte på två intilliggande spångbroar. Gå över dessa, ett stycke längre
fram finns en tredje bro med samma stuk. På hö sida ligger Toppeladugård sjö.
Stigen följer först strandkanten men fortsätter sedan in i ett skogsparti där en
skogsväg korsar. Ta vä i vägskälet, efter en kort promenad nås bilvägen, sväng
vä, gå ett tiotal m och vik sedan av till hö på en annan tvåspårig skogsväg. På
hö sida ligger två små tjärnar. Inom kort korsar en annan skogsväg. Ta vä, på
platsen finns en symbol för ridväg. Ridvägen skall följas ett gott stycke till dess
att Skåneleden åter tangerar vid B. Under etappen kan följande noteras: En
T-korsning nås, på platsen syns ett boställe och en damm. Gå hö! Området
karaktäriseras av stora mängder ginst som blommar från maj till juni. Ta vä
utmed ridstigen då stigen ånyo delar sig. Gå hö i nästa vägskäl, strax syns en
informationstavla.
E. Fortsätt i den anslagna riktningen utmed en stig bakom tavlan, underlaget
breddas strax. Gå vä i nästa trevägskorsning. Två andra vägar ansluter på vä
hand. Ta vä utmed ridstigen i nästföljande trevägskorsning. Gå vä utmed ett
orange spår på en korsande väg, efter 100 m nås åter punkten markerad B på
kartan. Bortse från Skåneleden, som vänder av åt hö, fortsätt istället rakt fram
till grillplatsen vid C.
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F. Leta upp en stig med gul/vit och grön/vit markering. Den startar i gläntan
strax bortom den stig som hänvisats till för det längre alternativet. Vandra
längs den markerade stigen på kanten av en liten ås. Nästa anhalt är en större
parkeringsplats med fler informationstavlor och ett utedass. De gula/vita och
gröna/vita markeringarna återfinns till hö om tillfartsvägen. Följ leden till ett
vindskydd och en grillplats. Vänd vä på en skogsväg intill vindskyddet. Gå fram
till en stätta som leder in i en enefälad.
G. Stega över, följ det röda/vita, gula/vita spåret genom fäladen. Vandringen
följer i stort sett utkanten av bebyggelsen. Efter en andra spång viker dock leden
söderut för att runda en damm. Här är det förvillande lätt att gå fel. Se till att
verkligen gå runt den aktuella dammen! Ta en titt på kartan och notera den lilla
dammen ovanför m:t i Ledholmshus. Plocka upp spåret igen, fortsätt därefter
åter i kanten av bebyggelsen. Marken är ovanligt rikligt bevuxen med backsippor
på våren. Ta hö vid en gul villa med ljust tak som ofta flaggar skånskt, därmed
undviks samhället. Stigen delar sig omedelbart. Välj den vänstra, något smalare
som följer utkanten av bebyggelsen. Gå mellan två staketstolpar. Stigen leder
fram till en öppning i hägnets bortre vänstra hörn. Traska rakt fram i en
korsning av småstigar direkt utanför hägnet. Strax nås en skogsväg, vänd vä
på denna. En asfaltväg nås, korsa och gå ned för en grässlänt till Ekevallens
parkering.
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