Tjörnedala
strövområde

Stigar
Blå stigen – 3,6 km

Baskemölla
Tjörnedala

Röda stigen – 1,7 km
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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 guloranga vägglaven. Vill du ta ett dopp längs
promenaden kan du göra det i de norra delarna, där
sandstranden tar vid.

Teckenförklaring
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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.

Barrskog

Stenmur

Lövskog

Vattendrag

Åker

Bebyggelse

Öppen gräsmark/bete
Fruktodling
Vatten

Skåneleden

Höjdkurva, ekv. 5 m

Tjörnedalagården

Områdesgräns
Större bilväg
Ålabod

Mindre bilväg
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Skåneleden SL4 Österlen passerar genom området.
Leden följer kusten, parallellt med den Blå stigen.
Skåneleden går vidare mot Kivik i norr och mot Simrishamn i söder.

Körväg
Traktorväg
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Kulturminne

Busshållplats
Parkering
Toalett
Vindskydd
Grillplats
Rastplats
Betande djur
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Allemansrätten & skyldigheten
Visa hänsyn till natur, djur och andra besökare
Tänk på att Allemansrätten också innebär skyldigheter när du vistas i naturen.

s Fiske
Hunden måste
vara kopplad 1
mars-20 aug,
gärna året om.

Elda och grilla
säkert vid fasta
eldplatser. Aldrig
på berghäll, torv
och mossa.

Sov ute en natt på
ett ställe enligt
Allemansrätten.

Bryt inte kvistar,
grenar och bark
från levande
träd.

Ta ditt skräp till
soptunnor eller
ta med hem för
att sortera.

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