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Teckenförklaring

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.

 Skåneleden 

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

Stigar

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 djur-
livet 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.

1 juni–31 augusti 

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 upp-
lockningstvång och all hästbajs ska tas bort från stranden – för att sedan 
läggas på närmaste gräsmark utanför eller väster om staketet.

1 september–31 maj 

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

Ridning


