Vitemölla
Ålakustens pärla

Välkommen till
våra strövområden!
Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för 19 strövområden spridda
över hela Skåne. Här kan du vandra, paddla, fiska, bada, rida eller
bara njuta av lugnet. Oavsett om du är inbiten naturälskare eller
nybörjare i naturen finns det något att välja mellan.
I våra områden hittar du korta och långa stigar, liksom stigar för
mountainbike eller häst. På några stigar är det extra lätt att ta sig
fram – att välja för dig som har barnvagn, rullstol eller rullator.
Skåneleden går genom flera av våra områden, för dig som vill vandra
lite längre. I några av våra områden finns stugor att hyra. Och på
Fulltofta Naturcentrum finns både interaktiv utställning och café.
För stor del av vår verksamhet får vi ett årligt anslag från
Region Skåne.
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Strövområde

Vitemölla strövområde
V

itemölla är vidsträckta sandstränder, betade strandängar,
blommande backlandskap, knotiga tallar och regnskogsliknande lövskog. Hela strövområdet är naturreservat. Här
vandrar du på omarkerade stigar, badar eller njuter av lugnet. Vill du
bo bekvämt finns gott om boenden i närheten. Skåneleden passerar
området.

Ålakusten
Kusten mellan Kivik och Åhus präglas av det fiske som bedrivits här
ända sedan stenåldern. Bevarade ålabodar vittnar om århundraden
av ålafiske i området. Här kunde fiskelagen bosätta sig under säsongen.
Ofta byggdes bodarna med ena gaveln mot havet, den andra insänkt
i strandvallen. Fisket har också haft en central roll för fiskeläget
Vitemölla i områdets södra del.
Utemuseet i Lindgrens länga berättar om omgivningarna och dess
historia. I en av ålabodarna, som är öppen för allmänheten, visas gamla
fiskeredskap.

Från skog till öppet landskap
Området kring Verkeån är rikt på fornlämningar som berättar om ett
öppet odlingslandskap under förhistorisk tid. Här finns flera gravhögar,
en domarring och en skeppssättning i området, bland annat i områdets
västra del. Under medeltiden täckte vidsträckta ek- och bokskogar
området och gav efterfrågat timmer. När alunbruket på Christinehofs
gods anlades 1637 behövdes stora mängder virke. Vitemölla befann
sig inom den så kallade Verkalinjen – en cirkel med två mils radie från
Christinehof, där alunbruket under 200 år hade rätt att avverka skog.
Avverkningen medförde att skogen försvann och landskapet blev helt
öppet. Tegelflisor daterade till sent 1600-tal vittnar om att det troligen
funnits ett tegelbruk i den backe som idag kallas Tegelbacken.
Under 1800-talet bedrev bönderna trädesbruk i den kalkrika marken.
Marken användes mest för bete när jorden låg i träda, men med jämna
mellanrum togs tillfälliga åkrar fram. Jorden var mager och gödslades
med tång från havet. Den största delen av tallskogen planterades på
1930-talet för att hindra sandflykt.

Unik sandstäpp

www.skanskalandskap.se

Vitemöllas öppna sandmarker och strandängar är unika med höga
biologiska värden. I de sandiga och kalkrika markerna växer den
ovanliga sandliljan tillsammans med tofsäxing, sandtimotej, fältsippa

och en rad andra arter. Den rika floran gör att en mängd olika fjärilar och
andra insekter trivs här, som i sin tur lockar hit en rad olika fågelarter.
Delar av området klassas som sandstäpp, en naturtyp som idag är på
väg att försvinna i norra Europa. Utmärkande för sandstäppen är att växttäcket ofta inte täcker marken helt, och de blottade sandytorna är nödvändiga
för många av växtarterna som lever här. Betande djur har en viktig roll för
att sandmarkerna ska behålla sin karaktär.
För att bevara denna unika naturtyp görs olika naturvårdande åtgärder.
Genom att glesa ut tallskogen och ta bort främmande arter som vresros
och bergtall görs igenväxta sandmiljöer mer öppna. Det gynnar en lång rad
hotade och sällsynta djur- och växtarter, samtidigt som gamla vidkroniga
tallar och ekar får mer växtrum. Åtgärderna sker i mycket långsam takt och
med stor försiktighet. På så sätt kan den biologiska mångfalden bevaras
och utvecklas samtidigt som människors rekreation och friluftsliv värnas.

Regnskogsliknande lövskog
Längs Klammersbäck och Verkeån ändrar landskapet dramatiskt karaktär.
I de fuktiga och lummiga bäckravinerna trivs alen och här är markvegetationen
tät. Här kan du stöta på de flesta svenska grodarterna, som långbensgroda,
stinkpadda och den mer sällsynta lövgrodan. Med lite tur kan du få syn på
en blåskimrande kungsfiskare som flyger iväg längs vattnet. I strandskogen
trivs den sällsynta sommargyllingen och här kan du också få syn på kungsfiskare, lärkfalk, tornfalk och ormvråk. Verkeån är dessutom ett av Skånes
bästa havsöringsvatten, med få utsläpp, intakta grusbottnar att lägga rom
i och en bevarad strandskog som gör att ån håller en jämn temperatur.

Marina lämningar
På Hanöbuktens botten har man funnit marina torvbildningar, tallstubbar,
forntida åfåror och en del arkeologiska fynd. Tallstubbarna är daterade
till cirka 7000 f Kr. Då var havsytan nästan femtio meter lägre än nu,
bland annat genom att mycket vatten fortfarande var bundet i inlandisen.
En relativt snabb höjning av havsytan dränkte sedan dessa tallskogar.
Torvbildning startade och fortskred från cirka 6000 till 5000 år före
Kristus. Havsytan fortsatte att höjas, vilket så småningom medförde
att även området med torv kom att hamna under vattnet. En del av
torven är än i dag synlig från träspången över Verkeån nere vid mynningen.
En flera kvadratmeter stor torvkaka sticker ut under vattnet vid den norra
strandbrinken.

Saker att göra
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Känn historiens vingslag

Gör ingenting

I området finns inga utmarkerade
stigar, men längs kustlinjen och
i skogen finns mindre stigar att
följa. Allra bäst är kanske barfotavandring i strandkanten?

Sandstranden lockar många
besökare under sommaren. Men
var beredd på friska bad, vattnet
på Österlen är ofta kallare än på
västkusten. Vid kraftig pålandsvind finns risk för undervattenströmmar.

Lär dig mer om områdets historia
i det lilla museet i Lindgrens
länga. I Stenörens ålabod kan du
se gamla fiskeredskap och vid Örakaren kan du se hur man fångat
öring sedan 1600-talet.

I Vitemölla är det lätt att stanna
upp och bara njuta av naturen.
Och göra ingenting. Kanske under
en knotig tall vid havet eller från
Lindgrens backar vid Haväng.

www.havangsmuseiforening.se
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Spana ovanliga växter

Vandra Skåneleden

Rida

Fiska

På de torra strandängarna kan du
hitta den ovanliga sandliljan, som
blommar i juni. I backarna kan du
också spana efter tofsäxing,
sandtimotej och fältsippa, liksom
en mängd fjärilar och insekter.

Österlenleden SL 4, etapp 6 går
genom området, mellan Vitemölla
by och Haväng. Leden är inte
utmärkt på denna sträcka.

Du får rida i området, men bara
inom ett särskilt markerat område
och aldrig på den centrala gångstigen. Tänk på att ta hänsyn till
övriga besökare.

Kusten längs Hanöbukten är känd
för sitt havsöringsfiske, särskilt
under vårvintern. Tänk på att det
är fiskeförbud för lax och öring
från september–december samt
vid åmynningarna fram till april.

www.skaneleden.se

Viktigt att veta!

In English

Vi är många som vill njuta av naturen. Besökare med olika intressen ska
samsas om samma stigar. Att ta hänsyn till varandra blir extra viktigt då.
Den svenska allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt
i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot
natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.
Grundregeln är enkel: inte störa och inte förstöra.
Du får vandra, cykla, rida, åka skidor eller bara vara nästan överallt.
Men du får inte skada mark, växter eller djur. Om du rider eller cyklar, följ
anvisade leder eller vägar. Motorfordon är bara tillåtna på vägar avsedda
för dessa. Tänder du grillen, var noga så att det inte är fara för brand.
Och kom ihåg att plocka med dig skräpet.
Hela Vitemölla strövområde är naturreservat. Det betyder att särskilda
bestämmelser gäller för området som innebär vissa inskränkningar
i allemansrätten. Din hund måste t ex alltid vara kopplad. 1 maj–
30 september får inga hundar – inte ens kopplade – vistas på stranden.
Du får inte ställa upp eller övernatta i tält, husbil, husvagn eller motsvarande. Du får inte heller elda mer än på iordningställda eldplatser.
På skanskalandskap.se/vitemolla kan du läsa mer.

Long beaches, suitable for swimming, gnarly pine trees and rainforest-like deciduous woodland. Sandy steppe habitat and a rolling
landscape full of flowers. Several archaeological remains and an outdoor museum. You can find everything at Vitemölla Recreation Area.

Hitta hit
Från väg 9 är det skyltat mot Vitemölla för den södra parkeringen
och mot Haväng för den norra.
SkåneExpressen 3 mellan Kristianstad och Simrishamn går alla
dagar till två hållplatser i anslutning till strövområdet (Vitemölla
Källebacken och Ängdala). Från Vitemölla Källebacken är det ca
600 meter till den södra parkeringen, längs med asfaltväg in i byn.
På vår webb hittar du tidtabeller och via vår webbkarta kan du
välja varifrån du vill åka och hitta tider.

Kontakt & mer att läsa
Webb: www.skanskalandskap.se/vitemolla
E-post: info@skanskalandskap.se
Instagram: @skanskalandskap

Things to do
There are no marked footpaths in the area, but small footpaths along
the coast to follow. The Skåneleden Trail passes through the site
(but is not marked along this section). The sandy beach attracts
many visitors during the summer. When strong onshore winds occur
there is a risk of rip currents. The coast along the Hanöbukten is also
renowned for its sea trout fishing, especially during the late winter
and early spring.

Cultural history
The coast is characterised by the fishing industry which has been
active since the Stone Age. The conserved eel fishing shacks and
the name “Ålakusten” (the Eel Coast) tell of the hundreds of years
of eel fishing in the area. Fishing has also played a key role for the
fishing village of Vitemölla . An open air museum is now housed
in the old timberframed building in Haväng called Lindgrens länga,
which describes the area and its history.

Important information
The Swedish Right of Public Access gives us a unique opportunity to
roam freely in the countryside. With this right, comes a responsibility
to be considerate and careful with regard to the countryside, wildlife,
landowners and other visitors. The basic rule is easy: do not disturb
or destroy.
The whole of Vitemölla Recreation Area is a nature reserve. This
means that there are special regulations for this area, which impose
certain restrictions on the Right of Public Access. In addition to the
regulations and restrictions in other laws and statutes, it is forbidden
to have a dog without a lead. During the period 1st June to 31st
August dogs are not allowed in the bathing area. You may not light a
fire other than in the specified fireplaces, nor park up or stay overnight
in a caravan or tent. It is forbidden to pick or dig up flowers or other
plants. You are not allowed to intentionally break off, collect or remove
dead wood or intentionally disturb wildlife. It is not permitted to ride
other than on the marked bridleways or drive a motor vehicle.

Contact
en.skanskalandskap.se
info@skanskalandskap.se

Vitemölla strövområde

Stigar

Ålakustens pärla

till Juleboda >

< till

Längs kustlinjen och i skogen finns mindre naturstigar att följa, men inga stigar är markerade här.
Från Vitemölla by promenerar eller vandrar du över
torra strandängar. Vid Klammersbäck ändrar landskapet karaktär. En liten bro tar dig över den lummiga
bäckravinen in i regnskogsliknande lövskog. Följer
du kustlinjen tar gles tallskog vid. Efter ålaboden vid
Stenören kan du välja att ta dig upp på Lindgrens
backar, med fin vy över hela kustlinjen, eller fortsätta
längs stranden. Mellan Vitemölla by och parkeringen
i Haväng är det cirka 3 kilometer.
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Skåneledens delled SL 4 Österlenleden (etapp 6)
går mellan Vitemölla och Haväng och följer delvis
naturstigarna i området. Leden är inte utmärkt på
denna sträcka. www.skaneleden.se
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< till Ravlunda

Du får rida i området, men bara inom det markerade
området i kartan och aldrig på den centrala gångstigen.
Av hänsyn till övriga besökare och djurlivet ber vi dig
respektera de restriktioner som finns. Tänk på att
hästen för många är ett stort, skrämmande djur. Du
ansvarar för att mötet med andra besökare sker på
ett för alla parter säkert sätt. Sakta gärna av till skritt
när du möter gående.

Stenören

1 juni–31 augusti

0

Ridning är endast tillåten inom det i kartan vitmarkerade
området. Rid aldrig närmre än 10 meter från stigen.
Det är endast tillåtet att rida på stranden i ett litet
område vid Verkeån i områdets nordligaste del. Här
är det upplockningstvång och all hästbajs ska tas
bort från stranden – för att sedan läggas på närmaste
gräsmark utanför eller väster om staketet.
1 september–31 maj

< till Ravlunda

Det är tillåtet att rida öster om staketet för betesdjuren, inklusive på sandstranden. Det är däremot
inte tillåtet att rida på gångstigen.
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