Vitemölla
strövområde

Havängsdösen

Stigar

N
SL 4

Längs kustlinjen och i skogen finns många omarkerade
naturstigar att följa. Från Vitemölla by vandrar du över
torra strandängar. Vid Klammersbäck ändrar landskapet
karaktär och en liten bro tar dig över den lummiga
bäckravinen in i regnskogsliknande lövskog och längs
kusten även gles tallskog. Efter ålaboden vid Stenören
kan du välja att ta dig upp på Lindgrens backar eller
fortsätta längs stranden. Mellan Vitemölla by och
parkeringen i Haväng är det cirka 3 kilometer. Från
Havängs sommarby går du österut över ängar och
genom mäktig tallskog ned mot havet.
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Du får rida i strövområdet, men bara inom det markerade
området i kartan och aldrig på den centrala gångstigen
som går rakt genom området. Av hänsyn till övriga
besökare och djurlivet ber vi dig respektera de restriktioner
som finns. 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.

Skåneleden
Skåneledens delled SL 4 Österlen går mellan Vitemölla
och Haväng och följer delvis naturstigarna i området.
Leden är inte utmärkt på denna sträcka.
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1 september – 31 maj

Stigelund

Det är tillåtet att rida inom markerat område på kartan samt på sandstranden.

1 juni – 31 augusti
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Betande djur

Ridning är endast tillåtet inom markerat område på kartan. Rid aldrig
närmre än 10 meter från centrala gångstigen. Det är endast tillåtet
att rida ett kort stycke på stranden vid Verkeån i områdets nordligaste
del. Här är det upplockningstvång och allt hästbajs ska tas bort från
stranden – för att sedan läggas på närmsta gräsmark, bort från stigar
där människor går.

Maletofta

Hundar

Ängdala

Hela Vitemölla strövområde är naturreservat och här ska
hunden alltid hållas i fysiskt koppel. Under perioden 1 juni
till och med 31 augusti får inga hundar eller andra husdjur
vistas på stranden i södra delen av området, se markerat
område på kartan.
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Från den 1 juni till den 31 augusti får hundar heller inte vara
på de offentliga badplatserna, enligt Simrishamns lokala
ordningsföreskrifter.

Gravfält

Kartunderlag Region Skåne © Lantmäteriet, Geodatasamverkan

m

NATURRESERVAT
Var rädd om den unika naturen

Tänk på att naturreservatet är skyddad natur med lagstadgade regler. Allemansrätten gäller inte fullt ut.

Hunden måste
vara kopplad året
om på grund av
känsligt djurliv.

I Vitemölla får du
inte elda/grilla.
Använd bara
områdets fasta
eldstad.

Tälta eller
övernatta inte i
området som har
känsligt djurliv.

Husbil/husvagn
får inte ställas på
parkeringar kl
00-06.

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

Mölleån

Vitemölla
Källebacken
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