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Strövområde

Tjörnedala

Där natur möter kultur

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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Hagtorn på skånska
Tjörnedala har fått sitt namn av de hagtornsbuskar (tjörne på skånska)
som växer i dalsänkan mot havet. Detta var tidigare odlad åkermark
och hagmarker.
Carl von Linné passerade Tjörnedala på sin resa genom Skåne sommaren 1749 och beskrev Tjörnedala som ”en av de skönaste lundar
jag sett i riket. Havet låg på den östra sidan, den steniga stranden var
utsirad med den röda Cantaurium minus (kustarun), varpå stranden
var omvallad med en vit, fin klar sand".
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Varierad natur
Ner över slänten mot havet växer lövskog med örtrik undervegetation.
Här slingrar stigen uppe på branten med hisnande utsikt över havet –
och fortsätter sen ner på de öppna strandängarna där orkidéer, backsippor och gullvivor blommar. Här betar djuren fritt och hjälper till att
bevara det öppna landskapet. Betande djur är också en förutsättning
för den speciella flora som växer på strandängarna.
Kustremsan är stenig med klättervänliga klippor täckta av den gulorangea vägglaven i söder. Väster om väg 9 är det tall- och lövskog
som dominerar blandat med öppna marker och äppelodlingar.

Tjörnedalagården

TJÖRNEDALA

Malmö
ARRIESJÖN

andskapet i Tjörnedala är omväxlande med tall- och lövskog,
äppelodlingar, hagmarker, magra strandängar och kalkhaltiga
klippor. Tjörnedalagårdens konstutställningar lockar många och
utanför finns två kortare stigar. Längs kusten kan du både bada och fiska.
Skåneleden passerar området.
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Den ursprungliga gården Tjörnedala låg en bit nordost om nuvarande
plats och beskrivs i dokument från sent 1600-tal som en välmående
gård. Man försörjde sig på ålafiske och till gården hörde en åladrätt
(rätten till fisket inom en viss del av kusten). Fiske av öring i bäckarna
och en mjölkvarn vid Oderbäcken, dit bönderna kom för att mala sitt
mjöl, gav också extra inkomst. 1783 brann gården ner till grunden och
den nya Tjörnedalagården byggdes på nuvarande plats. På kullen sydost
om nuvarande gård finns en kolerakyrkogård från 1855.

Ålakusten
Hela den skånska östersjökusten präglas av det fiske som bedrivits
här ända sedan stenåldern. Ålaboden i Tjörnedala vittnar om ålafiskets
betydelse under lång tid. Ålafisket var säsongsbetonat och dessutom
tidsödande. Därför tvingades fiskelagen att bosätta sig på stranden
under säsongen. Kusten är också känd för sitt havsöringsfiske.
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Promenera & vandra

Titta på konst

Det finns två kortare stigar i
området på 3,5 och 1,7 kilometer.
Du når båda från parkeringen vid
Tjörnedalagården. Skåneleden
SL4 Österlenleden etapp 5
passerar genom området.

Möt konst både inne och ute.
Östra Skånes Konstnärsgille
(ÖSKG) hyr Tjörnedalagården
och har flera årliga utställningar,
bland annat under påskens
konstvecka.
www.tjornedala.se
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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. Av respekt för andra
besökare och viltet ska du koppla din hund, 1 mars–20 augusti är det
koppeltvång. 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.
På skanskalandskap.se/tjornedala kan du läsa mer.

The scenery at Tjörnedala is a mix of pine and deciduous woodland,
apple orchards, pasture and coastal meadows. The area takes its
name from the buckthorn, known as tjörne in the Skåne dialect, that
grows by the beach. From the top of the ridge the sea view is inspiring
and you can look down onto the meadows below, where pasqueflower,
cowslip and orchids grow. Livestock graze the meadows, helping to
preserve the flora.

Hitta hit
Tjörnedala ligger strax norr om Baskemölla på Österlen. Från väg 9
är det skyltat mot Tjörnedalagården. SkåneExpressen 3 mellan
Kristianstad – Simrishamn stannar cirka 200 meter från området.
Utförlig vägbeskrivning hittar du på vår webb. Här kan du också
hitta busstider via vår webbkarta.

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

Fiska

Äta & bo

Ostkusten är känd för sitt havsöringsfiske, särskilt under vårvintern. Tänk på att det är fiskeförbud från den 15 september
till den 31 december.

På Tjörnedalagården finns ett
café. Eller fika på en bänk vid
havet. Det finns ett vindskydd
i området och ett vandrarhem
strax söder om strövområdet.

Things to do
Nature meets art at Tjörnedala. The exhibitions at Tjörnedalagården
attract many visitors, especially during the Easter art week. There are
two short trails, both of which start from the car park at Tjörnedalagården and the Skåneleden Trail passes through the area. You can
swim and fish in the sea. The eel fishermen’s huts by the sea testify
to the historical importance of eel fishing. The fishermen would live
here when the eels were in season.

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.
You may walk, cycle and ride as long as you do not harm crops,
forest plantations and other sensitive land. You must respect the
privacy of the home and you may not set foot on private plots. Out
of respect for other visitors and wild animals, we recommend that you
have your dog on a lead. When you go through a pasture, remember
to shut the gates behind you. If you ride or cycle, follow marked paths
or roads. Footpaths are easily damaged by galloping horse hooves
and bicycle tyres. Motor vehicles are only allowed on roads intended
for cars. If you light a barbecue, make sure that there is no risk of fire.
Don’t forget to take your rubbish home with you!

Contact
en.skanskalandskap.se
info@skanskalandskap.se

Tjörnedala strövområde
Där natur möter kultur

Teckenförklaring

Stigar
Blå stigen – 3,5 km
Varierad stig som går genom ung och
gammal lövskog, över en liten bäckravin
och genom betesmarker ner mot havet.
Stigen tar dig förbi en gammal ålabod
med en bänk, där du kan ta en paus och
njuta av utsikten. På stenarna och klipporna vid stranden hittar du den speciella
gulorangea vägglaven. Vill du ta ett dopp
längs promenaden kan du göra det i de
norra delarna, där sandstranden tar vid.

Barrskog

Stenmur

Lövskog

Vattendrag

Åker

Bebyggelse

Öppen gräsmark/bete
Fruktodling
Röda stigen – 1,7 km
Stigen går genom betesmarker, uppe på
en brant bland lövträdstoppar och tillbaks
till havet. Du passerar ett vindskydd på
höjden, där du kan övernatta eller grilla.
Trappan upp till höjden kan vara rickig
ibland. Det beror på att korna gärna kliar
sig på staketet.

Skåneleden
Skåneleden SL4 Österlenleden, etapp
5 passerar genom området. Leden följer
kusten, parallellt med den blå stigen.
Skåneleden går vidare mot Kivik i norr och
mot Simrishamn i söder. Uppe på höjden
ligger ett vindskydd för skåneledsvandrare.
www.skaneleden.se

Vatten
Höjdkurva, ekv. 5 m
Områdesgräns
Större bilväg
Mindre bilväg
Körväg
Traktorväg
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Kulturminne

Busshållplats
Parkering
Toalett
Vindskydd
Grillplats
Rastplats
Betande djur
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