
Vad är Rönneådalen Skånes Nordvästpassage? 

En kväll för länge sedan, nåja för ungefär 10 år sedan så ringde undertecknad upp Riseberga-
Färingtofta Hembygdsförenings dåvarande ordförande Ingegerd Hagelin. 

Jag hade just ”upptäckt” Klippantrakten och landskapet bortom Söderåsen längs Rönneå (på tiden!) 
och tyckte att det var sorgligt bortglömt när det gällde besöksturism. Fler hade samma tankar om att 
skapa ett projekt tillsammans och lyfta fram denna trakt. Ett LEADER-projekt med bidrag från EU 
föddes där människor i Naturskyddsföreningarna i Klippan och Söderåsen tillsammans med eldsjälar i 
hembygdsföreningen med stöd av Klippans kommun arbetade i Rönneådalen Skånes 
Nordvästpassage som projektet och den nuvarande ideella föreningen döptes till. Projektet 
avslutades 2014 och en närmare beskrivning över arbetet kan ni läsa om på Skånes Nordvästpassages 
hemsida under rubriken ”Hur det började”.   

Vår tanke var redan från början att den webbplats som skapades skulle innehålla information en 
långväga eller nära besökare i Rönneådalen/Klippantrakten kunde behöva oavsett intresse. Framför 
allt att folk skulle upptäcka allt som finns utanför Söderåsens Nationalpark som de flesta har koll på. 
Under åren har hemsidan byggts ut så där finns nu mängder av utflyktsmål, huvudsakligen i Klippans 
kommun men även en del i de angränsande kommuner. Ambitionerna har varit stora och 
arbetstimmarna väldigt många så där finns också teman som fornminnen, byar, milstenar, vulkaner 
och kyrkor. Det finns också ett antal cykelturer beskrivna och en vandringsled. Detta har också 
inneburit att mycket fakta har insamlats i fält men även från många kunniga människor i bygden som 
frikostigt delat med sig av sina kunskaper.  Mycket vatten har runnit under Klippans broar sedan dess 
och nu blickar vi framåt.  

Det är slående att en stor del av innehållet på hemsidan har anknytning till hembygdsföreningarna, 
först Riseberga Färingtofta men på senare år även Klippans hembygdsförening. Och det är ju inte 
konstigt eftersom människor som Solveig Andreasson, Jan Ljungdahl och Mats Pettersson hjälpte oss 
att fylla hemsidan med fakta, berättelser och skrönor. Och vi hoppas på mer, vi har en enorm respekt 
för den kunskap som finns i era föreningar.   

Inflyttningen till Klippan med omnejd är stor och vi tycker det är viktigt att information om bygden är 
lättillgänglig. Det finns så mycket intressant och vackert att lyfta fram i Rönneådalen med omnejd. 
Under 2020 har ju utflykter i närmiljön blivit stort igen av kända orsaker och även på platser utanför 
Söderåsen möter man nu många familjer och vandrare, inte minst unga människor vilket är mycket 
glädjande. Det känns som vi ligger rätt i tiden 

Det mesta av jobbet i Nordvästpassagen nu är att hålla hemsidan www.skanes-nordvastpassage.se 
uppdaterad och att utveckla den samt att underhålla de skyltar som sattes upp under LEADER-
projektet runtom i Klippans kommun. Vi vill att ni använder får hemsida och kommer med idéer hur 
den kan göras bättre. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i Klippans Hembygdsförening och 
Riseberga Färingtofta Hembygdsförening framöver!  

Bengt Hertzman, ordförande i Rönneådalen Skånes Nordvästpassage 

 

 

 


