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Bjärehalvöns topografi

Nordvästra delen av Skåne domineras av Ktrl-
len och Bjärehalvön, n,å arrsenliga balvöar i
Kr reg.ru. Biå r -lrr lvör,. .om .i r belåqerr r å,rer
orrr cn linje mellan Anselholm och Båstad,
omfattar också Hallands Väderö och begrän-
sas i norr av Laholmsbukten och i söder av
Skälderviken. Sjålva halvön, som upprar en
yta på knappt ?20 kvadratkilometer, admi-
nistreras av dc båda kommuncrna Birstad
och Ängelholm och omfattar sju socknar,
nämligen Barkåkra, Förslör', Grevic, Västra
I{amp, Hor', Torekov och Båstad. I söder och
östel ansluter socknarna Rebbelber-ga, Hjärn-
arp och Östra IGrup, som också ingår i Bjäre
härad.

Bjiirehalvön, liksorn ör'riga delar av Skåne,
har lbrmats och omformats under olika geo
logiska perioder-; delar av områdct har sär.rkts
uncler harsytan för att sedan ånlo höjas ö\,er
densamma. Kvartärtidens mäktiga inlands-
isar, vilka sträckte sig ånda ner till den nord,
n.l; slårren. mrdtör de ola rr rliqa rrrUr änrna.
sor. I samband med en tcmperaturhöjning
smälte isen och morånmassorna avsattes- Tn-

landsisen bcräknas ha 1åmnat Bjårehalvön
för cirka 12 000 år sedau.

Den r'ästra kusten utmed Skrildervikcn.
från Ängelholrns harsbaci till Torekori oclr
kusten fi-ån Torekov norrut till Hovs hirllar
är mvcket omr'äxlande med sköna r,_lcq en
nrosaik av biotoper dår strandångar ör,ergår
i r'åtnarker eller i saud- och klapper:stens
stränder Deu störs|a delen av dcssa striirrder
år 'Lrd,l;,le mor exploarer rnq gerom irrr är-
tandet av ett kustreseryat.

. C)mr^ådet innanfor sjiilva kusten meJlan
Angelhohr och Torekoy är till srora dclar
uppodlat och kan sägas utgöra en for-tsätr-
nine på den bördiua Angelholmssliitten. Här
och var- ar''bnts det itrtcnsivt trppodlade.jord-
brukslanclskapet av vackra lövskoesdungar,
som för det mesta är ganska små, men lite
stöuc lundområden finns framför allt i Väst-
ra Karups och Hor,s socknar. Ett karaktelis
tiskt drag för Angelholmsslåtten är de djupt
nedskurrra och ofta väl {örgrenade dalgång-
arna i vilka åar och båckar rinner fram.
Framför allt Rönneå och dess biflöclen rin-
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ner j välrrtbjldadc dalpiångar. sorn eroclcLills

iishalslet-an.
Bjärclialvöns norra dcl uPPtas a\: de lo-

pografi skt flanträclande Hzrllirndsåsen, sottl

zir den nordligurste av cle skåtrska lubergshors-
tarrra. Hallandsåscns r'åstliga utlöParc är
Hor,s lrallar, sorn stupal-brant ned i Iiattegatt.
lirbergsgnejsen har:beal-bctats a\'\indel) och

havets kr:rfter. \'ar\,id mäktiga klippstup och
r-asbranler har bilclats. IDnanlör hallanla rescl
sig clcl hundraferntiosc\ D)eter höga Kttö
sen. som förr vaL clt fralrtraiclande riktmlirke
för sjöfararrcle på Ktttegatt, rlen som nLr-

nrer-a iir- skogbevuxcn. I clag iir Flallandsåsen
till !1ore clelar skogbcklådd. Lrrmrnig bok-
skog- mcd rik undcncgetatiou r'äxer på åseus

shrl tning..ar- och i sprickdalarna, rttedan sjä)r'a

höjclplatån clonineras av artlattig liransko!i.
Llppe på iiscn finns också kårr-oclt rnosszrr

samt snlå rester al de tidigare vitt utbredda

ljunghedarna. På Hallandsåsen bed ri','s fort-
fzrLande ett förhållandevis småskzrJi gt.i or-d-

bruk hur,uclsakligen inriktal på n1ölk- och
köttprochLktion, och l iiljaktligen uPPt?rs be-

tr'dandc dclar av betesmar.ker och inhägnade
hagar-l
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